
1 

 

 

 
Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 

VIESĪTES NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90000045353 

Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads , LV-5237, tālr. 65245179, fakss 65207294,  

e-pasts: dome@viesite.lv  

SĒDES PROTOKOLS 
Viesītes novada Viesītē 

 

2019.gada 21.februārī                                                                                                     Nr.2 

 

Sēde sasaukta  plkst.14.00  

Sēdi atklāj  plkst. 14.00 

 

Sēdi vada: 

Novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks  

 

Sēdi protokolē: 

Pašvaldības kancelejas vadītāja Daina Vītola 

 

Piedalās novada domes deputāti: Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,  

Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups 

 

Nepiedalās: Māris Lācis (personīgu iemeslu dēļ)  

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Sanita Lūse- pašvaldības izpilddirektore 

Ināra Erte- pašvaldības juriste 

Anita Maļinovska – galvenā grāmatvede 

Lidija Medvecka – pašvaldības finansiste 

Māris Blitsons – SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs 

Kārlis Puriņš – SIA “Viesītes transports” valdes priekšsēdētājs 

Gunta Dimitrijeva – attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 

Lilita Bārdule- Rites pagasta pārvaldes vadītāja 

Dainis Černauskis- Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs  

 

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs        

Alfons Žuks  atklāj domes sēdi 

 

A.Žuks – Ierosina darba kārtībā papildus iekļaut 26.-27.jautājumu un apstiprināt domes sēdes 

darba kārtību ar 27.jautājumiem.  

Domes deputātiem iebildumu nav.  

 

Atklāti balsojot, par – 8  balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča,  Vita Elksne, Anatolijs 

Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas- nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

                            Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 27.jautājumiem. 

Informatīvie jautājumi- attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Dimitrijeva informē: 

mailto:dome@viesite.lv
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1) Apstiprināts projekts Saukas ezera apsaimniekošanas projekta izstrādei un šim mērķim 

piešķirti 7200 EUR. 

2) 27.02.2019. plkst.14.00 tiek rīkota Teritorijas plānojuma I. redakcijas informatīvā 

sanāksme par apkopotajiem ierosinājumiem un priekšlikumiem. 

3) SIA “Enviroprojekts” izstrādājis Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumu gala 

variantu. 

4) Plānojas jaunu projektu izstrāde Leader projektiem un LatLit projektiem.    

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par nekustamo īpašumu (zeme, mežs) atsavināšanas procesu uzsākšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

2. Par telpu nomas maksas noteikšanu īpašumam Bērzu ielā 3, Viesītē. 

Ziņo: A.Žuks 

3. Par pašvaldības līdzfinansējumu biedrības “Saukas dabas parka biedrība” projektam 

“Zivju resursu papildināšana Saukas ezerā”. 

Ziņo: A.Žuks 

4. Par atbalstu Viesītes novada pašvaldības projektam “Līdaku mazuļu ielaišana Viesītes 

novada Viesītes ezerā 2019.gadā” . 

Ziņo: G.Dimitrijeva 

5. Par finansiālo atbalstu Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrības “DOMUS” 

rīkotajam pasākumam. 

Ziņo: A.Žuks 

6. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Viesītes novada pašvaldības māksliniecisko 

kolektīvu vadītājiem 2019.gadam. 

Ziņo: A.Žuks 

7. Par izmaiņām amatu klasifikācijas sarakstā. 

Ziņo: A.Žuks 

8. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par medicīniski 

pedagoģisko komisiju organizēšanu Viesītes novada izglītojamajiem ar speciālajām 

vajadzībām. 

Ziņo: A.Žuks 

9. Par Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu (audzēkņu) izmaksu 

apstiprināšanu veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem. 

Ziņo: A.Žuks, L.Medvecka 

10. Par nekustamo īpašumu Lapu  ielā 5, Viesītē. 

Ziņo: A.Žuks 

11. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

Ziņo: M.Blitsons 

12. Par Viesītes novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas pilnveidošanu atbilstoši 

institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem. 

Ziņo: G.Dimitrijeva 

13. Par Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumu apstiprināšanu. 

Ziņo: G.Dimitrijeva 

14. Par dalību SAM 4.2.1. 

Ziņo: J.Līcis, M.Blitsons 

15. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 

Ziņo: J.Līcis 
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16. Par zemes nomas platību samazināšanu un zemes nomas tiesību izbeigšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

17. Par izmaiņām Valsts Kadastra reģistrā un nosaukuma piešķiršanu Viesītes novada 

pašvaldībai piekritīgajiem zemes īpašumiem, starpgabala statusa piešķiršanu, īpašuma 

tiesību nostiprināšanu uz tiem zemesgrāmatā un atsavināšanas procesu uzsākšanu. 

Ziņo: J.Līcis  

18. Par nekustamā īpašuma Saukas pagasta “Meža Kaķi” sadalīšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

19. Par nekustamā īpašuma Rites pagasta “Ratulāni”, zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

20. Par adreses piešķiršanu. 

Ziņo: J.Līcis 

21. Par dzīvokļa atsavināšanas procesa uzsākšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

22. Par nekustamā īpašuma “Purva mala”, Viesītes pagastā, Viesītes novadā, sadalīšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

23. Par ceļa servitūta nodibināšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

24. Par atļaujas sniegšanu struktūrvienības reģistrācijai. 

Ziņo: J.Līcis 

25. Par iesniegumu. 

Ziņo: J.Līcis, I.Erte 

PAPILDUS JAUTĀJUMI: 

26. Par nekustamā īpašuma “Novadnieki”, Viesītes novada, Elkšņu pagastā, sadalīšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

27. Par izmaiņām grāmatvedības uzskaitē 

Ziņo: A.Maļinovska 

 

1.# 
Par nekustamo īpašumu (zeme, mežs) atsavināšanas procesu uzsākšanu 

A.Žuks, M.Blitsons 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina apstiprināt. 

M.Blitsons – ierosina īpašumam “Jaunbeteļi” ūdensvadam uzlikt aizsargjoslu, apgrūtinājumu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka  Valsts mantas 

atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts 

iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var 

ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to 

funkciju nodrošināšanai. 

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu un Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 

2019.gada 13.februāra lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts 

Orups), pret - nav, atturas – nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Uzsākt atsavināšanas procesu un veikt īpašuma novērtēšanu Viesītes 

novada pašvaldībai piederošajiem Zemesgrāmatā reģistrētajiem nekustamajiem 

īpašumiem: 
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Nr.p.k. Īpašuma nosaukums Īpašuma 

kadastra 

numurs 

Platība, 

ha 

 

1. „Jaunzvirgzdāres”, Saukas pag.  56880030098 2,84  

2. „Tīrumiņi”, Saukas pag. 56880030096 2,61  

3. „Zīlītes”, Saukas pag. 56880030020 5,79  

4. „Skosu pilskalns”, Saukas pag. 56880040194 20,7  

     

5. „Ceļmalieši”, Viesītes pag. 56350060035 3,7  

6.  „Mazceļmalieši”, Viesītes pag. 56350060208 4,9  

7. „Jaungūtmaņi”, Viesītes pag. 56350060183 2,98  

8. „Purvmeži”, Viesītes pag. 56350120079 5,79  

9. „Mežvidi”, Viesītes pag. 56350150027 6,49  

     

10. „Meža Orstes”, Elkšņu pag. 56580070099 4,0  

11. „Ausmas”, Elkšņu pag. 56580050017 0,7684  

12. „Mazkārkļi”, Elkšņu pag. 56580060041 2,17  

13. „Laukkārkļi”, Elkšņu pag. 56580060142 3,7  

14. „Jaunbeteļi”, Elkšņu pag. 56580060171 1,2263  

15. „Meža Ceļmalieši”, Viesītes pag. 56350060209 15,4  

16. „Mazbisenieki”, Viesītes pag. 56350010049 7,85  

17. „Pie Priedniekiem”, Viesītes pag. 56350150123 3,25  

18. „Petrovkas”, Elkšņu pag. 56580050024 9,88  

19. „Mežkārkļi”, Elkšņu pag. 56580060141 6,4  

20. „Aizvēji”, Rites pag. 56800040147 3,61  

21. „Mazbērīši”, Saukas pag. 56880070110 3,74  

 

2. Veikt meža taksāciju šādiem sarakstā minētajiem nekustamajiem īpašumiem:  

Nr.p.k. Īpašuma nosaukums Īpašuma 

kadastra 

numurs 

Platība, 

ha 

 

1. „Meža Ceļmalieši”, Viesītes pag. 56350060209 15,4  

2. „Mazbisenieki”, Viesītes pag. 56350010049 7,85  

3. „Pie Priedniekiem”, Viesītes pag. 56350150123 3,25  

4. „Petrovkas”, Elkšņu pag. 56580050024 9,88  

5. „Mežkārkļi”, Elkšņu pag. 56580060141 6,4  

6. „Aizvēji”, Rites pag. 56800040147 3,61  

7. „Mazbērīši”, Saukas pag. 56880070110 3,74  

     

     

 

3. Uzdot pašvaldības Iepirkumu komisijai, saskaņā ar 2018.gada 19.aprīļa noteikumiem 

Nr.2018/4 “Par kārtību, kādā tiek veikti Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie 

iepirkumi”, veikt vienotu iepirkumu par nekustamo īpašumu novērtēšanu un meža 

taksāciju, visiem lēmumā minētajiem īpašumiem 

 
 

Izpildei: Iepirkumu komisijai, pašvaldības juristei I.Ertei, nekustamo īpašumu speciālistei S.Puzānei 

Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei  

 

2.# 
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Par telpu nomas maksas noteikšanu īpašumam Bērzu ielā 3, Viesītē. 

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Izskatīts Viesītes novada pašvaldības galvenās grāmatvedes A.Maļinovskas sagatavotais 

Nomas objekta nomas maksas aprēķins 2019.gadam par Viesītes novada pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma Bērzu ielā 3, Viesītē iznomāšanu (nojume un katlu māja). 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.333 “Kārtība, kādā 

plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu 

saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtība’’, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 

„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” un Viesītes novada pašvaldības 

un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku, 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2019.gada 13.februāra lēmumu (prot.Nr.2), atklāti 

balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, 

Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas – nav, Viesītes novada 

dome NOLEMJ: 

 

                Saskaņā ar galvenās grāmatvedes sagatavoto Nomas objekta nomas maksas aprēķinu, 

Viesītes novada pašvaldībai piederošajām telpām (nojume un katlu māja) Bērzu ielā 3, Viesītē,  

Viesītes novadā,  noteikt mēneša nomas maksu -  92.12 EUR bez PVN. 

 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai  

 

 

3.# 
Par pašvaldības līdzfinansējumu biedrības „Saukas dabas parka biedrība” projektam  

„Zivju resursu papildināšana Saukas ezerā” 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Informē, ka pašvaldība var piešķirt tikai 

līdzfinansējumu projektam 1820EUR. Prasītos 1000 EUR nevar piešķirt šajā projektā.  

Ierosina apstiprināt lēmuma projektu, piešķirot pašvaldības līdzfinansējumu 1820 EUR.. 

Deputātiem iebildumu nav. 

          Izskatīts biedrības „Saukas dabas parka biedrība” valdes priekšsēdētāja A.Skrupska 

2019.gada 4.februāra iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības projektam 

iesniegšanai Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā Zivju fonda projektu konkursā, lai papildinātu 

Saukas ezera zivju resursus. 

          Izvērtējot projekta lietderību un aktualitāti, ņemot vērā Saukas ezera apsaimniekošanas 

plānā noteikto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu, likuma „Dabas resursu 

nodokļa likums” 29.panta 1.punkta nosacījumiem, Ministru kabineta 2010. gada 2.marta 

noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no 

Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, Ministru kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumiem Nr. 

1417 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 „Noteikumi par valsts 

atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem””, Ministru 

kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 

grāmatvedības uzskaiti”, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2019.gada 13.februāra lēmumu 

(prot.Nr.2), atklāti balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 

Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas – 

nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:  
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1. Atbalstīt biedrības „Saukas dabas parka biedrība”, reģ. Nr.40008079842, projektu 

„Zivju resursu papildināšana Saukas ezerā”, iesniegšanai Lauku atbalsta dienesta 

izsludinātajā Zivju fonda projektu konkursā valsts atbalsta saņemšanai.  

2. Projekta īstenošanai piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 1820.00 EUR (viens 

tūkstotis astoņi simti divdesmit  euro, 00 centi) no Viesītes novada pašvaldības vides 

aizsardzības speciālā budžeta līdzekļiem. 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, attīstības un plānošanas nodaļai 

Saukas dabas parka biedrības valdes priekšsēdētājam A.Skrupskim 

  

4.# 
 

Par atbalstu Viesītes novada pašvaldības projektam „Līdaku mazuļu ielaišana Viesītes 

novada Viesītes ezerā 2019. gadā”  

A.Žuks, P.Līcis, A.Maļinovska 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina apstiprināt un piešķirt pašvaldības 

līdzfinansējumu. 

P.Līcis – vai Viesītes ezeru neapsaimnieko biedrība “Vārava”, kāda ir biedrības darbība. 

A.Maļinovska – paskaidro, ka biedrība iemaksā noteiktos maksājumus Zivju fondā, maksā 

pašvaldībai par ezera nomu, biedrība nopirkusi laivu. Uz nākošo finanšu komitejas sēdi 

sagatavos pārskatu par biedrības “Vārava” finansiālajiem rādītājiem. 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu, LR likuma „Dabas resursu nodokļa 

likums” 29. Panta 1.punkta nosacījumiem, LR Ministru kabineta 2010. gada 2. marta 

noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no 

Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, LR Ministru kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumiem Nr. 

1417 „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumos Nr.215 „Noteikumi par valsts 

atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem””, saskaņā ar 

Zivju fonda padomes 2019.gada 10.janvāra lēmumu, par izsludināto projektu iesniegumu 

iesniegšanas 2019.gada  pirmo kārtu,  atklāti balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts 

Orups), pret - nav, atturas – nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:  

1. Iesniegt Zivju fonda pasākumā „Zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās 

ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts 

vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās atļauta makšķerēšana” Viesītes novada 

pašvaldības projektu „ Līdakas mazuļu ielaišana Viesītes novada Viesītes ezerā 2019. 

gadā”. 

2. Apstiprināt projekta kopējo summu 2238.50 EUR (divi tūkstoši divi simti trīsdesmit 

astoņi euro un 50 centi), tai skaitā PVN 21% 388.50 EUR (trīs simti astoņdesmit astoņi euro 

50 centi).  

3. Projekta atbalsta gadījumā paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu 30% no projekta 

attiecināmajām izmaksām 671.55 EUR ( seši simti septiņdesmit viens euro 55 centi). 

4. Līdzfinansējumu piešķirt no Viesītes novada pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta 

līdzekļiem. 

 

5.# 
Par finansiālo atbalstu Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrības “DOMUS”  

rīkotajam pasākumam 

A.Žuks, G.Dimitrijeva, R.Orups 

A.Žuks – informē par sagatavoto lēmuma projektu piešķirt biedrībai pasākuma rīkošanai 

pašvaldības finansējumu 100 EUR. Ir atsūtīta izdevumu tāme par 300 EUR. 
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G.Dimitrijeva – uzskata, ka pašvaldība “vieglu roku” dod citām biedrībām naudu, savām 

iedzīvotāju grupām un biedrībām, lai saņemtu finansējumu jāpiedalās projektu konkursā. Šeit 

uzraksta tikai iesniegumu un finansējumu piešķir. 

R.Orups- cik liela ir mērķauditorija, ka šo pasākumu apmeklēs. 

A.Žuks – varētu būt 10-15 cilvēki. Finanšu komitejā lēma piešķirt 100 EUR, tāpēc ierosina 

balsot par šo priekšlikumu. 

 

          Izskatīts Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrības “DOMUS”, reģistrācijas 

Nr.50008253071, juridiskā adrese: Bebru iela 2-7, Jēkabpils, valdes priekšsēdētājas Lidijas 

Jansones 2019.gada 12.februāra iesniegums (reģ. Nr.1.1-1/2019/265-S), kurā lūdz pašvaldību 

atbalstīt biedrības rīkoto iniciatīvu aicināt sabiedrību sniegt ģimenisku vidi bez vecāku gādības 

palikušajiem bērniem, veidojot audžuģimenes un lūdz atbalstīt biedrības rīkoto pasākumu 

2019.gada  22.februārī Viesītē, Viesītes kultūras pilī piešķirot finansējumu 300,00 EUR apmērā 

muzikālā pavadījuma un kafijas galda nodrošināšanai. 

          Izvērtējot saņemto iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 

27.pantu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā 

budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2019.gada 

13.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par-  7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret 

- nav, atturas – 1 (Iveta Līce), Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

          Atbalstīt Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrības “DOMUS”, reģistrācijas 

Nr.50008253071, juridiskā adrese: Bebru iela 2-7,  Jēkabpils, rīkoto pasākumu 2019.gada  

22.februārī Viesītē, Viesītes kultūras pilī, lai iedzīvotājiem sniegtu informāciju par to, kas ir 

audžuģimene, kāds valsts/ pašvaldības atbalsts tiek sniegts, kā arī kādā veidā persona vai laulātie 

var iegūt audžuģimenes statusu, un pasākuma rīkošanai no pašvaldības budžeta piešķirt 

finansējumu 100,00 EUR apmērā. 
 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Biedrībai “DOMUS”  

 

6.# 
Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Viesītes novada pašvaldības māksliniecisko 

kolektīvu vadītājiem 2019.gadam 

 

A.Žuks, L.Medvecka 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumiem Nr.649 “Kārtība, kādā 

pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” un saskaņā ar Finanšu 

ministrijas 2018.gada 18.decembra rīkojumu Nr.488 “Par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam”, 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2019.gada 13.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.2), atklāti 

balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, 

Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas – nav, Viesītes novada 

dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt mērķdotāciju pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai 2298.00 

EUR (no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim), tai skaitā algu fonds 1851.89 

EUR: 

1. Viesītes kultūras pils vidējās paaudzes deju kolektīva “Augšzeme” vadītājam 617.30 

EUR; mēnesim 51.44 EUR. 
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2. Viesītes kultūras pils jauniešu deju kolektīva “Augšzeme I” vadītājam 617.30 EUR; 

mēnesim 51.44 EUR. 

3. Viesītes kultūras pils vidējās paaudzes deju kolektīva “iDeja” vadītājam 617.29 EUR, 

mēnesim 51.44 EUR. 

 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, Viesītes kultūras pils direktorei. 

 

7.# 
Par izmaiņām amatu klasifikācijas sarakstā  

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 Izskatot Viesītes novada pašvaldības izpilddirektores S.Lūses 2019.gada 11.februāra  

iesniegumu par izmaiņām Viesītes novada pašvaldības institūciju amatu klasifikācijas sarakstā, 

ņemot vērā Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra jūnija noteikumus Nr.595 “Noteikumi 

par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem ”, saskaņā 

ar 2013.gada 22.maijā apstiprināto Kārtību „Par Viesītes novada pašvaldības budžeta 

izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”, Viesītes novada pašvaldības amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikumu, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2019.gada 13.februāra 

sēdes lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, 

Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, 

atturas – nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

Ar  2019.gada 1.janvāri veikt šādus grozījumus Viesītes novada pašvaldības institūciju amatu 

klasifikācijas sarakstā: 

1.  Sadaļā “PII “Zīlīte”: amatam “PII iestāžu medmāsa”, klasifikācijas kods 222134, 

mainīt amata algu no 595.00 EUR uz 714,00 EUR; samazināt slodzi no 0.75 uz 0.65 

2.  Sadaļā “Viesītes vidusskola” amatam “Skolu medmāsa”, klasifikācijas kods 222134, 

mainīt amata algu no 595.00 EUR uz 714,00 EUR; samazināt slodzi no 0.75 uz 0.65 

3. Sadaļā “Rites pamatskola” amatam “Skolu medmāsa”, klasifikācijas kods 222134 

mainīt amata algu no 595.00 EUR uz 714,00 EUR; samazināt slodzi no 0.2 uz 0.175 

Pašvaldības juristei I.Ertei un finansistei L.Medveckai  veikt nepieciešamos grozījumus amatu 

klasifikācijas sarakstā. 
 

Zināšanai: galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai, finansistei  L.Medveckai, algu grāmatvedei 

D.Pērkonei,  kancelejas vadītājai  D.Vītolai, Viesītes vidusskolas direktoram A.Baldunčikam, PII 

“Zīlīte” vadītājai A.Orbidānei. 

 

Kontrolei: izpilddirektorei S.Lūsei   

 

8.# 
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par medicīniski 

pedagoģisko komisiju organizēšanu Viesītes novada izglītojamajiem  

ar speciālajām vajadzībām 

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatot Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils Izglītības pārvaldes vadītāja J.Līča 2019.gada 

31.janvāra vēstuli Nr.1-9/19/13 par jauna deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas 

pašvaldību par medicīniski pedagoģisko komisiju organizēšanu Viesītes novada 

izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 10.panta 

pirmo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta trešo daļu, 41.panta pirmo daļu, Izglītības 

likuma 17.panta trešās daļas 19.punktu, 2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumu 
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Nr.709 „Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām” 6.punktu, ņemot vērā domes 

Finanšu komitejas 2019.gada 13.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par-  7 

balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Pēteris 

Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas – nav, nepiedalās – 1 (Juris Līcis),  pildot likumā „Par 

interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmuma 

pieņemšanas ierobežojumus,  Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Slēgt deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par Izglītības likuma 

17.panta trešās daļas 19.punktā noteikto Viesītes novada pašvaldības funkcijās ietilpstošo 

uzdevumu veikšanu – nodrošināt pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību 

un pieejamību bērniem ar speciālajām vajadzībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām un 

nodrošinot normatīvajos aktos noteiktos komisijas pienākumus. 

2.  Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir noslēgts uz vienu gadu. 

3. Viesītes novada pašvaldība par Deleģētā uzdevuma izpildi sedz Jēkabpils pilsētas 

pašvaldībai izdevumus saskaņā ar līguma 4.punktā noteikto maksu un iesniegto pārskatu. 
 

Izpildei- pašvaldības kancelejai 

Zināšanai- Jēkabpils pilsētas pašvaldībai, grāmatvedības un finanšu nodaļai, Viesītes 

vidusskolas direktoram A.Baldunčikam,  PII „Zīlīte” vadītājai A.Orbidānei 

 

9.# 
Par Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu (audzēkņu) izmaksu 

apstiprināšanu veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem  

A.Žuks, L.Medvecka 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu un 

Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumiem Nr.250 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību 

savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem” ar pieņemtajiem grozījumiem, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2019.gada 

13.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts 

Orups), pret - nav, atturas – nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt izmaksas par viena skolēna (audzēkņa) uzturēšanu Viesītes novada 

pašvaldības izglītības iestādēs Viesītes vidusskola, Pirmsskolas izglītības iestādē 

“Zīlīte” uz  2019.gada 1.janvāri, veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus par 

izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (1.pielikums). 

2. Apstiprināt izmaksas par viena skolēna (audzēkņa) uzturēšanu Viesītes novada 

Sēlijas Sporta skolā uz 2019.gada 1.janvāri, veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus 

par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (2.pielikums). 

3. Apstiprināt izmaksas par viena skolēna (audzēkņa) uzturēšanu Viesītes novada 

Viesītes Mūzikas un mākslas skolā uz 2019.gada 1.janvāri, veicot pašvaldību 

savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (3.pielikums). 

4. Uzdot pašvaldības grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot vienošanos pie līgumiem 

par Viesītes novada pašvaldības un attiecīgās pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību 

par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, un veikt norēķinu analītisko uzskaiti. 

 

Izpildei: pašvaldības finansistei 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei 

 

 



10 

 

10.# 

Par nekustamo īpašumu Lapu ielā 5, Viesītē 

A.Žuks, P.Līcis, J.Līcis, R.Orups,  
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, bija tikšanās ar telpu nomniekiem, lai pārrunātu 

jautājumu par nomas maksas palielināšanu ņemot vērā to, ka ēkas uzturēšana SIA “Viesītes komunālā 

pārvalde” katru gadu ir ar zaudējumiem. Šogad tie bija ~7000 EUR. 

Ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu- atcelt iepriekšējo domes lēmumu un pašvaldības 

budžetā šogad ieplānot 7000 EUR uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi - ēkas Lapu ielā 5, 

Viesītē uzturēšanai. 

P.Līcis – ir par 1.punktu- lēmuma atcelšanu, bet nepiekrīt 2. un 3.punktam par nauda piešķiršanu ēkas 

uzturēšanai. 

J.Līcis – tāpat pirts pastāvēšana beigsies, viss maksā tik cik tas maksā, nevarēs jau visu laiku dotēt. 

Nomnieki jau neko neatrisinās, kādam ir jāapmaksā šie izdevumi. Par šo naudu varētu saremontēt 

dzīvokli, kur pārcelties zobārstam. 

I.Līce – pārcelt ārsta praksi ir sarežģīti, tās ir lielas problēmas.  

R.Orups – jāmeklē risinājumi, varbūt pirtī izmantot tikai vienu pusi ( 1 dienu kā sieviešu, 1 dienu kā 

vīriešu pirti) , otru iznomāt. 

P.Līcis – ko SIA ir darījis, lai pirts būtu rentabla, kāda darbība ir bijusi. 

J.Līcis – publiskā pirts nevienam nav rentabla. 

M.Blitsons – lielākās iz maksas ir darbinieki, apkures sezonā jākurina katru dienu, jo ir gan nomnieki, 

gan pirts dienas.  

A.Žuks – varētu pāriet tikai uz vienas puses kurināšanu un šos 7000 EUR izmantot pirts sakārtošanai. 

Zaudējumi jau bijuši visus gadus, pirts apmeklētāji un nomnieki nesedz izdevumus, tikai uzņēmumam 

jau nekad nav segta zaudējuma starpība. SIA kā komunālajam uzņēmumam jau nevajag šo pirts 

pakalpojumu, to vajag pašvaldībai, lai nodrošinātu iedzīvotājiem pakalpojumu sakarā ar to, ka nav pilsētā 

centrālās karstā ūdens padeves. Tāpēc jau ir jautājums arī par finansējuma piešķiršanu SIA “Viesītes 

komunālā pārvalde” pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi- uzturēt šo nekustamo īpašumu. 

Uzdod M.Blitsonam uz nākošo sēdi sagatavot aprēķinu nomas maksas paaugstināšanai un iespējamos 

risinājumus pirts pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai  

 P.Līcis – ierosina balsot par katru lēmuma punktu atsevišķi. 

 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatīts iedzīvotāju iesniegums, kurā lūdz atkārtoti skatīt jautājumu par SIA “Viesītes 

komunālā pārvalde” piederošā nekustamā īpašuma Lapu ielā 5, Viesītē pārdošanu. Ēkā atrodas 

Viesītes pilsētas pirts, tāpat arī, atsevišķas telpas iznomātas zobārsta praksei un individuālajam 

uzņēmējam- frizierim. 

SIA “Viesītes komunālā  pārvalde” ir sagatavojusi aprēķinu par ieņēmumiem un izdevumiem, 

kādi radušies 2018.gadā ēkas apsaimniekošanas un pirts pakalpojumu sniegšanas rezultātā. 

Konstatēts, ka pirts strādā ar zaudējumiem, ieņēmumi 4122.57 EUR  nesedza izdevumus 

11128.21 EUR. Zaudējumi ir katru gadu, jo ieņēmumi no sabiedriskā pakalpojuma (pirts 

pakalpojums) un telpu nomas nesedz sabiedriskā pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamās  

izmaksas un ēkas uzturēšanas izmaksas. 

Izvērtējot iedzīvotāju iesniegumu un sabiedriskās pirts pakalpojuma sniegšanas  nepieciešamību 

situācijā, kad pilsētā netiek nodrošināta centrālā karstā ūdens padeve, izvērtējot pašvaldības 

finanšu līdzekļu izmantošanas lietderību, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 

27.pantu, likumu “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums”, 

domes Finanšu komitejas 2019.gada 13.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.2),   
 

1. atklāti balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas – nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

Atcelt Viesītes novada domes 2018.gada 20.decembra lēmumu Nr.5 (prot.Nr.16) “Par 

atļauju sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” pārdot 

nekustamo īpašumu Lapu ielā 5, Viesītē, Viesītes novadā”. 
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2. atklāti balsojot, par-  6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

Kvitkovs, Iveta Līce, Roberts Orups), pret – 2 (Juris Līcis, Pēteris Līcis), atturas – nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

Viesītes novada pašvaldības 2019.gada budžetā papildus ieplānot 7000,00 EUR SIA 

“Viesītes komunālā pārvalde” pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi- nekustamā 

īpašuma Lapu iela 5, Viesītē, uzturēšanai. 

 

3. atklāti balsojot, par-  6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

Kvitkovs, Iveta Līce, Roberts Orups), pret – 2 (Juris Līcis, Pēteris Līcis), atturas – nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

Finansējums piešķirams no pašvaldības budžeta rezerves fonda. 

 

Zināšanai; SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

 

11.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 

M.Blitsons 

M.Blitsons- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

                                                Pamats: Komunālo jautājumu komisijas 13.02.2019. sēdes 

ierosinājums 

 

        Pamatojoties uz LR likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, likumu „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 10.pantu un Viesītes novada domes 2011.gada saistošajiem noteikumiem 

Nr.1 "Kārtība, kādā Viesītes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" 

(prot.Nr.2;5) atklāti balsojot par - (), pret - nav, atturas - nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Reģistrēt L.O.---------- dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Meža ielā 17-24, Viesītē, 

Viesītes nov.  

Slēgt terminēto īres līgumu līdz 31.03.2019., pēc īres līguma noslēgšanas īrniekam un 

īrnieka ģimenes locekļiem 1 mēneša laikā deklarēties jaunajā adresē. 

2. Atteikt A.S.---------------- dzīvokļa Jaunā iela 4-8, Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes nov., 

maiņu, jo parāds par komunālajiem maksājumiem (590,65 EUR). 

 

Zināšanai: SIA “Viesītes komunālā pārvalde”,  iedzīvotāju reģistram, Komunālo jautājumu 

komisijai.  

12.# 

Par Viesītes novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas pilnveidošanu atbilstoši 

institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem. 

G.Dimitrijeva 

G.Dimitrijeva - ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

 

Saskaņā ar Viesītes novada domes 2017.gada 12.aprīļa lēmumu Nr.21, prot. Nr. 6, ‘’Par Viesītes 

novada teritorijas plānojuma izstrādi’’, uzsākta Viesītes novada teritorijas plānojuma izstrāde.  

Saskaņā ar Viesītes novada domes 2018.gada 22.novembra lēmumu Nr.16, prot. Nr.15, ‘’Par 

Viesītes novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un 
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institūciju atzinumu saņemšanai’’ publiskajai apspriešanai tika nodota Viesītes novada 

teritorijas plānojuma 1.redakcija un Vides pārskata projekts.   

Publiskā apspriešana ilga no 2018.gada 27.decembra līdz 2019.gada 1.februārim. 2019.gada 

22.janvārī tika organizētas četras publiskās apspriešanas sanāksmes Saukas, Rites un Elkšņu 

pagastos, un Viesītes pilsētā. Publiskās apspriešanas laikā saņemti teritorijas plānojuma 

izstrādes darba uzdevumā minēto institūciju atzinumi un fizisko personu iesniegumi ar 

priekšlikumiem teritorijas plānojuma pirmās redakcijas pilnveidošanai. Nepieciešams 

pilnveidot Viesītes novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju atbilstoši institūciju 

atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo 

daļu, 23.panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 

‘’Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem’’ 88.2.apkašpunktu, 

domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2019.gada 

13.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts 

Orups), pret - nav, atturas – nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

                  Pilnveidot Viesītes novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju atbilstoši 

institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem. 

 

Izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai, atbildīgais – nodaļas vadītāja G.Dimitrijeva 

 

13.# 

Par Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumu apstiprināšanu 

G.Dimitrijeva 

G.Dimitrijeva- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

 

Kopš 2018. gada maija Viesītes novada pašvaldībā tiek īstenots  LATVIJAS VIDES 

AIZSARDZĪBAS FONDA finansēts projekts “Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumu 

izstrāde”. Dokumenta 1.redakcija tika apstiprināta ar domes sēdes lēmumu un nosūtīta Valsts 

Vides dienesta (VVD) Daugavpils Reģionālai pārvaldei saskaņojuma saņemšanai. Pamatojoties 

uz VVD Daugavpils Reģionālās pārvaldes rekomendācijām vēstulē Nr. 2.5.-20/284, ir veikta 

dokumenta “Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumi” 1.redakcijas uzlabošana un ir 

izstrādāts gala variants. 

Pamatojoties uz   likuma “Par pašvaldībām”15.panta 3.punktu, Viesītes novada domes 

2018.gada 18.janvāra lēmumu Nr. 27 par “Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumu izstrādi”  

un 2018.gada 22.novembra domes lēmumu Nr. 17 “Par Viesītes ezera apsaimniekošanas 

noteikumu 1.redakciju”, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas 

komitejas 2019.gada 13.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par-  8 balsis 

(Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, 

Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas – nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt noteikumus  “Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumi” (pielikumā uz 

15.lapām). 

2. Pieņemt zināšanai Viesītes ezera apsaimniekošanas plānu (pielikumā uz 47 lapām). 

3. Noteikumi “Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumi” stājas spēkā  pēc saskaņošanas 

ar Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālo pārvaldi. 

 

Noteikumus publicēt Viesītes novada pašvaldības mājaslapā. 
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14.# 

Par dalību SAM 4.2.1 

M.Blitsons 

 

M.Blitsons- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, par projekta ieviešanas gaitu un plānotajiem 

termiņiem. Šajā mājā vairāk kā puse ir pašvaldības dzīvokļi, ja dome atbalsta šo iniciatīvu, tas 

piedalās projektā.  

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 
 

Ir saņemts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’, reģ. Nr. 

55403000541, jurid. adrese: Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes nov., LV -5237, iesniegums par 

dalību SAM 4.2.1. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža iela 21, Viesīte, Viesītes novads iedzīvotāji izteikuši 

vēlmi piedalīties  daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes darbības programmā. 

Pamatojoties uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža iela 21, Viesīte, Viesītes novads, LV-

5237 iedzīvotāju  iesniegumu par vēlmi piedalīties daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes 

(turpmāk - DME) darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta 

mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. 

specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās 

ēkās" īstenošanā  SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs M.Blitsons lūdz 

Viesītes novada pašvaldību pieņemt lēmumus: 

1. par dalību programmā; 

2. par Viesītes novada pašvaldības dzīvokļu Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.8, Nr.10, Nr.11, Nr.12, 

Nr.13, Nr.14, Nr.16, Nr.18, Meža ielā 21, Viesītē, Viesītes novads, LV-5237, īpašnieka 

pilnvaroto personu un pilnvarotās personas pārstāvības tiesību apjomu pārstāvēt dzīvokļa 

īpašnieku intereses Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībā, tajā skaitā pieņemt Viesītes 

novada pašvaldības vārdā jebkurus lēmumus, kas saistīti ar Dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un 

ar to saistītajiem izdevumiem vai attiecas uz Viesītes novada pašvaldības piederošo dzīvokļa 

īpašumu, tostarp pieņemt lēmumus par atbalsta (aizdevuma, granta, garantijas) ņemšanu 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai. Iepriekš minētā sakarā izdarīt visas 

nepieciešamās darbības un parakstīties visur kur nepieciešams. 

Pielikumā iesniegts: 

1.  dzīvokļa īpašnieka pilnvaras paraugs atbilstoši AS “Attīstības finanšu institūcijas Altum” 

rekomendācijām uz 1.lpp; 

2. provizoriskais darbību plāns ''ERNERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA 

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ MEŽA IELĀ 21, VIESĪTĒ'' dalībai programmā 

SAM 4.2.1. uz 2.lpp. 

  Ja pašvaldība piekrīt pasākuma veikšanai, tad tiks veikts energoaudits un kārtota 

dokumentācija. 

      Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām ‘’12.pantu, Ministru 

kabineta 2016.gada 15.marta noteikumiem Nr.160 “Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu 

valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1.specifikā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt 

energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās“ īstenošanas noteikumi” ar pieņemtajiem 

Grozījumiem, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 

2019.gada 13.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, 

Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, 

Roberts Orups), pret - nav, atturas – nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 
 

1. Piedalīties daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (turpmāk - DME) darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes 

paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma 
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"Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanā , realizējot projektu  

‘’Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Meža iela 21, Viesīte’’. 

2. Pilnvarot Viesītes novada pašvaldības izpilddirektori Sanitu Lūsi, pārstāvēt pašvaldības 

intereses Dzīvojamās mājas Meža iela 21, Viesīte, dzīvokļu īpašnieku kopībā, saskaņā ar domes 

lēmumiem, iepriekš minētā sakarā izdarīt visas nepieciešamās darbības un parakstīties visur, 

kur nepieciešams.  

Zināšanai: SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 

Grāmatvedības un finanšu nodaļai  

15.# 

Par zemes nomas līgumu slēgšanu 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 
 

Ir saņemts personas.--------------------- 2019.gada 11.februāra iesniegums par nomas tiesību 

piešķiršanu uz zemes vienību Rites pagastā ar platību 4,3 ha, jo uz zemes gabala atrodas viņas lietošanā 

esošas būves.  

Ir saņemts personas--------------, 2019.gada 12.februāra iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu 

uz zemes vienību Rites pagastā ar platību 0.0429 ha mazdārziņa vajadzībām. 

Ir saņemts personas ------------- 2019.gada 6.februāra iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz 

zemes vienību Rites pagastā ar  platību 0.0322 ha mazdārziņa vajadzībām,  

Ir saņemts personas ------------- 2019.gada 6.februāra iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz 

zemes vienību Viesītes pagastā  ar platību 0.9 ha lauksaimniecības vajadzībām.  

 

2018.gada 19.jūnija Latvijas Republikas ministru kabineta noteikumi Nr.350’’ Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi’’ paredz šādu zemes nomu. Tie ir noteikumu 7.punkts, kas 

nosaka, ka  apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam 

vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi,  29.8. un 33.6. 

apakšpunkti nosaka, ka  nav jārīko izsole, ja tiek iznomāts  neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku 

teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk 

par sešiem gadiem, ja uz to pieteicies tikai viens pretendents. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu 

Nr.350’’ Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi ’’ 7.punktu un 29.8., 

33.6.apakšpunktiem, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas 

komitejas 2019.gada 13.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par-  8 balsis 

(Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, 

Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas – nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 
Piešķirt zemes nomas tiesības un slēgt zemes nomas līgumu ar: 

1. ---------------par  zemes vienību Rites pagastā ar platību 4,3 ha, būvju uzturēšanai; 

2. ----------------par zemes vienību Rites pagastā ar platību 0.0429 ha mazdārziņa vajadzībām;  

3. ----------------par zemes vienību Rites pagastā ar platību 0.0322 ha mazdārziņa vajadzībām; 

4. ----------------par zemes vienību Viesītes pagastā ar platību 0.9 ha lauksaimniecības 

vajadzībām.  

 

Izpildei: Nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei S.Puzānei 

Zināšanai; grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

16.# 
Par zemes nomas platību samazināšanu un zemes nomas tiesību izbeigšanu 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 
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Ir saņemti iesniegumi: 05.02.2019. -------------par zemes nomas platības samazināšanu zemes 

vienībai no 3ha uz 1 ha, 11.02.2019. -------------- par zemes nomas platības samazināšanu zemes vienībai 

no 2ha uz 0,15 ha,  11.02.2019. par zemes nomas platības samazināšanu zemes vienībai ar no 2,4 ha uz 

1,7 ha, no 1,2ha uz 0,9 ha; no 7,0 ha uz 2,8 ha un 13.02.2019. par zemes nomas platības samazināšanu 

zemes vienībai no 0,7 ha uz 0,3ha,  no 2,1 ha uz 1,8 ha, , no 6,1 ha un 2,0 ha un no 7,6 uz 1,5 ha. Ir 

saņemts arī 08.02.2019. iesniegums par nomas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību Elkšņu pagastā ar 

2019.gada 31.jūniju. 

Sakarā ar nomas maksas paaugstināšanos, nomnieki lūguši pārskatīt nomas platības, jo reāli nevar 

izmantot lauksaimniecībai  visas iznomātās platības. Tiek lūgts izslēgt no nomas platībām krūmājus, 

pārpurvojušās zemes un tml. 

  

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’  12.pantu,   Ministru kabineta 

2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350’’ Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību 

noteikumi”, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 

2019.gada 13.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, 

Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, 

Roberts Orups), pret - nav, atturas – nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 
1.Samazināt zemes nomas platības: 

1.1.---------, iznomātajai zemes vienībai no 3 ha uz 1 ha; 

1.2. --------,iznomātajai vienībai no 2 ha uz 0,15 ha; 

1.3.---------,  iznomātajām zemes vienībām no 2,4 ha uz 1,7 ha, no 1,2ha uz 0,9 ha,   no 7,0 ha uz 2,8 

ha; 

1.4.----------,  iznomātajām zemes  no 0,7 ha uz 0,3ha, no 2,1 ha uz 1,8 ha, no 6,1 ha un 2,0 ha un  no 

7,6 uz 1,5 ha. 

2. Izbeigt  nomas tiesības ----------------- uz zemes vienību Elkšņu pagastā ar 2019.gada 31.jūniju. 

 

Izpildei: Nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei S.Puzānei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

17.# 

Par izmaiņām Valsts Kadastra reģistrā un  nosaukuma piešķiršanu Viesītes novada 

pašvaldībai piekritīgajiem zemes īpašumiem, starpgabala statusa piešķiršanu,   īpašuma 

tiesību nostiprināšanu uz tiem zemesgrāmatā un atsavināšanas procesu uzsākšanu 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

 
Ir saņemti personu iesniegumi par Viesītes novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo īpašumu 

atsavināšanas procesa uzsākšanu: 

1.----------  iesniegums par  zemes vienību Rites pagastā  atsavināšanu; 

2.----------- iesniegums  par zemes vienību Saukas pagastā atsavināšanu; 

3.-------------- 29.01.2019. iesniegums par zemes vienības Rites pagastā atsavināšanu. 

Minētās zemes vienības ir pašvaldībai piekritīgas.  
 

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 12.pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 1.panta pirmās daļas 11.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Ministru 

kabineta 10.04.2012. noteikumiem Nr.263  „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu 

aktualizācijas noteikumi”, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas 

komitejas 2019.gada 13.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par-  8 balsis 

(Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, 

Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas – nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1.Izveidot nekustamo īpašumu ar vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  

56880040316: 
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1.1.Zemes lietošanas mērķis- 0101, zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir 

lauksaimniecība. 

1.2. Mainīt īpašumam nosaukumu no „Vecumi 1”, Saukas pag., Viesītes nov. uz 

„Veclauki”, Saukas pag., Viesītes nov. 

2. .Izveidot nekustamo īpašumu ar vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

56800040142: 

2.1.Zemes lietošanas mērķis- 0101, zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir 

lauksaimniecība 

2.2. Piešķirt īpašumam nosaukumu „Mazvirši”, Rites pag., Viesītes nov. 

2.3. Piešķirt zemes vienībai un ar zemes vienību funkcionāli saistītām būvēm  adresi 

„Mazvirši”, Rites pag., Viesītes nov.   
2.4. Piešķirt zemes vienībai starpgabala statusu-platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos 

noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību. 

3.Izveidot nekustamo īpašumu ar vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

56800050024: 

3.1.Zemes lietošanas mērķis- 0101, zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir 

lauksaimniecība. 

3.2. Saglabāt īpašumam nosaukumu un adresi „Sargūņi”, Rites pag., Viesītes nov. 

4. Veikt dokumentu kārtošanu īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā un uzsākt īpašumu 

atsavināšanas procesu likumā noteiktā kārtībā. 
 

izpildei: Nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei S.Puzānei, pašvaldības juristei I.Ertei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

18.# 

Par nekustamā īpašuma Viesītes novada, Saukas pagasta, ‘’Meža Kaķi’’ sadalīšanu 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Saņemts ------------------- 25.01.2019. iesniegums par piederošā nekustamā īpašuma 

Viesītes novada, Saukas pagasta, ‘’Meža Kaķi’’ sadalīšanu, atdalot zemes vienību ar platību 4,6 

ha, kā arī lūgts atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu ‘’Ošāni’’, Saukas pag., Viesītes 

nov. 

Konstatēts, ka  Zemes ierīcība šeit nav nepieciešama un iecere nav pretrunā ar Viesītes 

novada teritorijas  plānojumu. 

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Viesītes novada pašvaldības 

27.08.2009. saistošo noteikumu Nr. 3 ''Par teritorijas plānojumiem”, Saukas pagasta teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu” 3.nodaļas 3.6. punktu un grafisko daļu, domes Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2019.gada 13.februāra sēdes 

lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, 

atturas – nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 
1.Atļaut-------------,  atdalīt no piederošā nekustamā īpašuma ‘’Meža Kaķi’’, Saukas pag., Viesītes nov.: 

1.1. zemes vienību ar platību 4,6 ha,  neizstrādājot zemes ierīcības projektu. 

1.2. noteikt zemes lietošanas mērķi: 0101- zeme uz galvenā saimnieciska darbība ir 

lauksaimniecība; 

1.3. atdalītajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu ''Ošāni”, Saukas  pag., Viesītes nov.   

2. Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā. 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei S.Puzānei 

Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai 
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9.# 

Par nekustamā īpašuma Viesītes novada, Rites pagasta, ‘’Ratulāni’’ zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

 

2019.gada 30.janvārī ir saņemts SIA ‘’LL Projekti’’, iesniegums par izstrādāto zemes 

ierīcības projektu īpašuma ‘’Ratulāni’’, Rites pag.,  Viesītes nov., zemes vienībai. 

 Pamatojoties uz  SIA ‘’LL Projekti’’ 30.01.2019.iesniegumu un Zemes ierīcības likumu, 

Viesītes novada pašvaldības 27.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 3 „ Par teritorijas 

plānojumiem”, Rites pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 2.nodaļas 2.5. 

punktu, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2019.gada 

13.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts 

Orups), pret - nav, atturas – nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1.Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu piederošā nekustamā īpašuma ‘’Ratulāni’’, Rites 

pagasts, Viesītes novads, zemes vienībai.. 

1.1.Zemes vienībai N.1 8,3 ha platībā saglabāt adresi un nosaukumu ‘’Ratulāni’’, Rites  

pag., Viesītes nov.; 

        Zemes lietošanas mērķis: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

1.2. Zemes vienībai N.2  4,3 ha platībā ar piešķirt jaunu adresi un nosaukumu ‘’Ratulāni’’, 

Rites  pag., Viesītes nov. 

        Zemes lietošanas mērķis: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

1.3. Zemes vienībai N.3  35,1 ha platībā piešķirt jaunu adresi un nosaukumu 

‘’Dižratulāni’’, Rites  pag., Viesītes nov. 

        Zemes lietošanas mērķis: 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība. 

 

2. Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā. 
 

Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei S.Puzānei 

Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

20.# 

Par  adreses piešķiršanu 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

 

Saņemts   2019.gada 29.janvāra iesniegums, kurā lūgts piešķirt  adresi dzīvojamajai mājai, kura 

atrodas Viesītes novada, Rites pagastā, uz zemes vienības. 

Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698” Adresācijas noteikumi” 8.1. un 8.2. punkti 

nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties un katram adresācijas objektam 

piešķir vienu adresi. Šo pašu noteikumu 9.punkts,  nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības 

kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt 

adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, mainīt un …”.  
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Šajā gadījumā adrese tiek piešķirta. 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un Ministru kabineta  

08.12.2015. noteikumiem Nr.698”Adresācijas noteikumi”, domes Attīstības, lauksaimniecības 

un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2019.gada 13.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.2), 

atklāti balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas – nav, Viesītes 

novada dome NOLEMJ: 

 

1.  Piešķirt dzīvojamajai mājai, kas atrodas Viesītes novada, Rites pagastā adresi: 

‘’Drikāni’’, Rites pag., Viesītes nov., LV 5228. 

2. Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu 

apkalpošanas centrā. 
 

Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei S.Puzānei 

Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

21.# 

Par dzīvokļa atsavināšanas procesa uzsākšanu 

J.Līcis 

                                                                                                      

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 
 

                                                                                                                                                    

Ar  ---------------ir noslēgts īres līgums par dzīvokli  Nr. 2 (divi), kas atrodas Viesītes novada, 

Viesītē, Meža ielā 23 (divdesmit trīs). 2019.gada 5.februārī ------------ir iesniegusi iesniegumu, 

ka vēlas nopirkt viņas īrēto dzīvokli. 

Likuma ‘’Publiskas personas mantas atsavināšanas likums’’45.pants atļauj dzīvokļus pirkt, 

izmantojot pirmpirkuma tiesības dzīvokļu īrniekiem. 

Likuma ‘’Publiskas personas  mantas atsavināšanas likums’’ 45.pants nosaka, ka starp dzīvoklī 

dzīvojošajiem pilngadīgajiem ģimenes locekļiem jābūt notariāli apliecinātai vienošanās par 

dzīvokļa pirkšanu uz kāda ģimenes locekļa vārda. Citu pilngadīgo  ģimenes locekļu nav.  

Samaksa veicama euro. 

Jāuzsāk atsavināšanas process un jāveic dzīvokļa novērtējums, dzīvoklis jāieraksta 

zemesgrāmatā, lai  varētu piedāvāt to pirkt  pirmpirkuma kārtībā.  

 Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

45.panta trešo daļu un likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, domes 

Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2019.gada 13.februāra 

sēdes lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, 

Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, 

atturas – nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1.Uzsākt dzīvokļa Viesītes novads, Viesīte, Meža iela 23-2  atsavināšanas procesu. 

2.Nostiprināt Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu 

zemesgrāmatā. 

3.Veikt dzīvokļa īpašuma novērtēšanu pārdošanai 
 

Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei S.Puzānei 

Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai 
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22.# 

Par nekustamā īpašuma  

‘’Purva mala’’, Viesītes pag., Viesītes nov. sadalīšanu 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

 

Izskatot SIA ‘’MYRTILLUS’’----------------,  iesniegumu un pamatojoties uz Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra likumu, Viesītes novada pašvaldības 27.08.2009. saistošo noteikumu 

Nr.3 ''Par teritorijas plānojumiem”, Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumu  4.nodaļas 4.6. punktu un grafisko daļu, domes Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2019.gada 13.februāra sēdes 

lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, 

atturas – nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1.Atļaut SIA ‘’MYRTILLUS’’ sadalīt nekustamā īpašuma ‘’Purva mala’’, Viesītes pag., 

Viesītes nov. zemes vienību 3(trīs) daļās, saskaņā ar grafisko pielikumu, izstrādājot zemes 

ierīcības projektu. 
2. Apstiprināt darba uzdevumu un nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādāšanai zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 56350060144 sadalīšanai (darba uzdevums un nosacījumi pievienoti 

pielikumā Nr.1).   

Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā. 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei S.Puzānei 

Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai 
1.pielikums 

       Viesītes novada domes  

2019. gada 21.februara lēmumam Nr.22 

Zemes ierīcības projekta izstrādāšanas nosacījumi 

nekustamā īpašuma “Purva mala” 

sadalīšanai 

 

1. Prasības izstrādātājam: 

1.1. Zemes ierīcības projektu (turpmāk tekstā –Projektu) izstrādā sertificēta persona. 

1.2. Projekta izstrādi un zemes ierīcības darbus finansē projekta ierosinātājs. 

2. Projekta izstrādes mērķis: 

Zemes vienības sadalīšana, veidojot trīs (3 ) atsevišķas zemes vienības. 

3.Teritorijas plānota (atļautā) izmantošana: 

3.1. Atbilstoši Viesītes novada pašvaldības 27.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 3 ''Par 

teritorijas plānojumiem”, Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem” 4.nodaļas 4.7. punktu un grafisko daļu, nekustamā īpašuma “Purva mala” zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 56350060144 Viesītes novada Viesītes pagastā atrodas 

plānojuma ( atļautajā) teritorijā- lauksaimniecības teritorijas. 

3.2. Minimālā jaunizveidojamās zemes vienības platība lauksaimniecības teritorijai -   20000 m 
2 (2,0 ha).  

3.3. Zemes vienībai ir noteikti nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi-  

-aizsargjoslas teritorija gar autoceļu; 

- ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija ekspluatācijas; 

- aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju. 

4. Projekta sastāvs:  

Atbilstoši 02.08.2016. Ministru kabineta  noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” III daļai. 
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5. Projekta grafiskā daļa: 

Projekta grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā (*.dwg vai*.dgn datņu formātā) 

Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 mērogā M 1:5000 uz zemes robežu plāna 

pamatnes, ievērojot Ministru Kabineta noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” prasības. 

6. Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi: 

6.1. Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales jānosaka atbilstoši MK 

noteikumiem Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšana un maiņas kārtība”;  

6.2. Apgrūtinājumi/ierobežojumi uzrādāmi atbilstoši Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006-2018. un grafisko daļu. 

6.3.Nodrošināt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai; 

6.4. Sniegt adresācijas priekšlikumus. 

7. Institūcijas, no kurām pieprasāmi izstādes nosacījumi: 

 7.1. VAS “Latvijas valsts ceļi”; 

8. Projekta apstiprināšanas kārtība: 

8.1. Projektu un iesniegumu par projekta apstiprināšanu iesniedz elektroniski, nosūtot uz e pastu 

dome@viesite.lv 

8.2. Projektu apstiprina Viesītes novada dome viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas. 

9. Prasības projekta noformēšanai: 
Projektu noformē atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 02. augusta noteikumiem Nr.505 “Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

10. Zemesgabala sadalīšanas grafiskā shēma pielikumā Nr.1. 

 

 

23.# 

Par ceļa servitūta nodibināšanu. 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 
 

Saņemts ---------------------12.02.2019. iesniegums ar lūgumu nodibināt servitūta ceļu pašvaldības 

īpašumam ‘’Saukas ciemata kūtis’’, Sauka, Saukas pag., Viesītes nov., Servitūts nepieciešams, lai 

nokļūtu viņam piederošajā īpašumā ‘’Priedkalnu Beitāni’’, Saukas pag., Viesītes nov. 

 

Civillikuma 1231.pants nosaka, ka s nosaka, ka servitūtus nodibina  1) ar likumu, 2) ar tiesas 

spriedumu un 3) ar līgumu vai testamentu. Savukārt Civillikuma  1141.pants nosaka, ka servitūta 

pastāvēšanai nepieciešami divi īpašumi- kalpojošais un valdošais.1156.pants nosaka, ka ar ceļa servitūtu 

var piešķirt tiesību uz  1) uz kājceļu, 2) uz lopu ceļu, un 3) uz braucamo ceļu. Šajā gadījumā tas būtu 

braucamais ceļš un servitūts nosakāms ar līgumu.  

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 12.pantu, Civillikuma 

1231.pantu, 1141.pantu un 1156.pantu, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2019.gada 13.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, 

par-  7  balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, 

Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas – nav, nepiedalās- 1  Vita Elksne ( pildot likumā 

„Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos 

lēmuma pieņemšanas ierobežojumus),  Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 
1. Nodibināt ceļa servitūtu, slēdzot līgumu, par labu nekustamajam īpašumam Viesītes novada, 

Saukas pagasta, ‘’Priedkalnu Beitāni’’, kā kalpojošo īpašumu nosakot Viesītes novada pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu Viesītes novada, Saukas pagasta, ‘’Saukas ciemata kūtis’’ . 

 

2.Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā. 

 

mailto:dome@viesite.lv
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Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei S.Puzānei 

Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai 
 

 

24.# 

Par atļaujas sniegšanu struktūrvienības reģistrācijai 

J.Līcis 

 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

 

Saņemts Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības ,  2019.gada 13.februāra iesniegums par to, ka 

Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība 17.11.2017. ir reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju 

reģistrā ar Nr.1154 Labklājības ministrijā.  

Ir atļauts sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Smilšu ielā 31-25, Viesītē, Viesītes nov.,  

tiek lūgts atļaut biedrībai reģistrēt struktūrvienību pēc adrese: Smilšu iela 31-25, Viesīte, 

Viesītes nov., LV 5237 (telpu grupas kadastra apzīmējums 56150010330001025).  

Ir nedzīvojamās telpas nomas līgums ar SIA ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ 
 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 12.pantu, domes 

Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2019.gada 13.februāra 

sēdes lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, 

Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, 

atturas – nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 
          Atļaut  Latvijas Cistiskās fibrozes biedrībai  reģistrēt struktūrvienību  adresē: Smilšu iela 31-25,  

Viesīte, Viesītes nov., LV 5237 (telpu grupas kadastra apzīmējums 56150010330001025). 

 
 

25.# 

Par personas iesniegumu 

 

Lēmums attiecas uz fiziskas personas iesniegumu, tāpēc netiek publicēts. 

 

 

26.# 

Par nekustama īpašuma „Novadnieki”, Viesītes novada Elkšņu pagasta  sadalīšanu 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

 

1. Izskatīts -------------iesniegums par atļauju veikt nekustama īpašuma „Novadnieki” 

sadalīšanu. 

2. Dome konstatē, ka iecere nav pretrunā ar Elkšņu pagasta teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumiem. 

3.  Pamatojoties uz Viesītes novada pašvaldības 27.08.2009. saistošiem noteikumiem Nr. 3( 

prot. Nr. 6;4#) „ Par Viesītes novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu” 

1.1.punktu, Elkšņu pagasta teritorijas plānojums, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

1.daļas ,1.6. punktu un LR MK 08.12.2015. noteikumiem Nr. 698 „ Adresācijas noteikumi”, 

atklāti balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 
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Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas – nav, Viesītes 

novada dome NOLEMJ:  

 

3.1. Atļaut, atdalīt zemes gabalu 2,1 ha platība, neizstrādājot zemes ierīcības projektu. 

Zemes lietošanas mērķis: 0101 zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība). 

3.2. Atdalāmajai zemes vienībai  un uz tās esošām būvēm, piešķirt jaunu nosaukumu un adresi 

 „ Strazdiņi”, Elkšņu pag., Viesītes nov. 

3.3. Zemes vienībai 7,9 ha platība saglabāt nosaukumu  „Novadnieki”, Elkšņu pag.,, Viesītes nov. 

Zemes lietošanas mērķis: 0101 zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir  

lauksaimniecība). 

 
 

27.# 

Par izmaiņām grāmatvedības uzskaitē   

A.Maļinovska, A.Žuks 

A.Maļinovska - ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

 

Izskatīts Viesītes novada pašvaldības galvenās grāmatvedes A.Maļinovskas iesniegums par 

konstatētajām starpībām kvadrātmetros un vērtībās pašvaldībai piederošajiem īpašumiem 

(saraksts pielikumā uz 1 lapas), veicot salīdzināšanu par nekustamo īpašumu ar Valsts zemes 

dienestu.          

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.585 „Noteikumi par 

grāmatvedības kārtošanu un organizēšanu”, atklāti balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, 

Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, 

Roberts Orups), pret - nav, atturas – nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:   

          Sakarā ar konstatētajām neprecizitātēm veicot salīdzināšanu par nekustamajiem 

īpašumiem ar Valsts zemes dienestu, atļaut Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības un  

finanšu nodaļai veikt izmaiņas bilancē saskaņā ar pievienoto sarakstu.  

(saraksts pielikumā uz 1 lapas).  

Atbildīgais – galvenā grāmatvede A.Maļinovska  

Kontrolei – pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei 

 

 

Sēde beidzas plkst.15.00 

 

Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks 2019.gada  21.martā 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)                                      A.Žuks 

2019.gada  25.februārī 

 

 

 

Protokoliste                           (personiskais paraksts)                                        D.Vītola 

2019.gada 25.februārī 
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Viesītes novada pašvaldība      

Reģ.Nr.90000045353      

     1.pielikums 

     Viesītes novada 

domes 

21.02.2019.lēmu

mam Nr.9 

     "Par Viesītes 

novada 

pašvaldības 

izglītības iestāžu 

skolēnu 

(audzēkņu) 

     izmaksu 

apstiprināšanu 

veicot pašvaldību 

savstarpējos 

norēķinus 

     par izglītības 

iestāžu 

sniegtajiem 

pakalpojumiem"(

prot.Nr.2) 

       

  Viesītes novada pašvaldības skolēnu (audzēkņu) 

izmaksas uz 1019.gada 01.janvāri 

       

  Viesītes novada vispārējās izglītības iestāžu izdevumi 

uz vienu skolēnu (audzēkni) saskaņā  

  ar naudas plūsmas izdevumiem 2018.gadā 

(EUR) 

 

       
N.

p.k

. 

Izdevumu klasifikācijaskodu nosaukums Kods Viesītes 

vidusskola 

Pirmskolas   I I "Zīlīte"  

1 Atalgojums 1100 151902 145333   
2 Darba dev.valsts soc.apdr.oblig.iem. 1200 37736 37797   
3 Komandējumi un dienesta braucieni 2100 0 0   
4 Pakalpojumi 2200 93514 20606   
5 Materiāli energores.ūdens un inventārs 2300 45171 12757   
6 Grāmatu un žurnālu iegāde 2400 0 0   
8 Mācību grāmatas 5233 1589 0   

 KOPĀ  329912 216493   
 Audzēkņu skaits uz 01.01.2019  356 112   
       
 Viena audzēkņa izmaksas gadā  926,72 1932,97   
       
 Viena audzēkņa izmaksas mēnesī  77,23 161,08   
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     Izmaksu aprēķinā par vienu audzēkni nav iekļauti šādi izdevumi: valsts budžeta finansējuma un Eiropas Savienības un pārējās 
ārvalstu finanšu palīdzības finansējums, prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana (EKK 1148) un no (EKK 1148) darba 
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi (EKK 1170) un no (EKK 1170) 
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi (EKK 2120), 
transportlīdzekļu nomas maksa (EKK 2262), citi pakalpojumi (EKK 2270), degvielas izdevumi (EKK 2322), ēdināšanas izdevumi (EKK 
2363), specifiskie materiāli un inventārs (EKK 2380), pārējās preces (EKK 2390), budžeta iestāžu nodokļa maksājumi (EKK 2500), 
kapitālais remonts (EKK 5250) 

       

       

       

      2.pielikums      
   Viesītes novada domes 21.02.2019 lēmumam Nr.9"Par Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāžu 

skolēnu (audzēkņu)izmaksu apstiprināšanu veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem" (prot.Nr.2) 

            

 Viesītes novada pašvaldības skolēnu (audzēkņu)izmaksas uz 

2019.gada 01.janvāri 

    

Viesītes novada Sēlijas Sporta skolas izdevumi uz vienu audzēkni pa treniņu grupām 

saskaņā ar naudas plūsmas izdevumiem 2018. gadā (EUR) 
            

 Izdevumu klasifik. kodu 

nosaukums 

Kod

s 

Viesīte

s 

sporta 

skola 

KOPĀ 

Sporta 

grupas 

treniņ

u vieta 

ĀBEĻ

I 

Sporta 

grupas 

treniņu 

vieta 

AKNĪST

E 

Sporta 

grupa

s 

treniņ

u vieta 

ZASA 

Sporta 

grupas 

treniņu 

vieta 
PĻAVIŅ

AS 

Sporta 

grupas 

treniņu 

vieta 

SALA 

Sporta 

grupas 

treniņ

u vieta 

BIRŽI 

Sporta 

grupas 

treniņu 

vieta 

VIESĪT

E 

Spor

ta 

grup

as 

treni

ņu 

vieta 

DIG

NĀJ

A 

1 Atalgojums.(pašvald. līdzekļi) 1100 24733 1727 3938 4007 4836 2211 2142 5251 622 

2 Darba dev.valsts soc.apdroš. 

oblig. iem 

1200 5599 391 891 907 1095 500 485 1189 141 

3 Komandējumi un dienesta 

braucieni  

2100 163 11 26 26 32 15 14 35 4 

4 Pakalpojumi tai skaitā: 2200 38068 2599 3054 6030 3750 3328 3223 15148 936 

 Sakaru pakalpojumi 2219 707 49 113 115 138 63 61 150 18 

 Apkure 2221 6023 0 0 0 0 0 0 6023 0 

 Izdevumi par ūdeni un 

kanalizāciju 

2222 62 0 0 0 0 0 0 62 0 

 Izdevumi par elektroenerģiju 2223 589 0 0 0 0 0 0 589 0 

 Pasākumu organizēšana 2231 206 14 33 33 40 18 18 44 5 

 Uz līguma pam . 

(māc.progr.akredit.) 
2232 1011 71 161 164 198 90 88 215 25 

 Transporta pakalpojumi 2233 11642 1260 0 2923 0 1613 1562 3830 454 

 Norm.aktos not.darba 

dev.veselības izdevumi 

2234 241 17 38 39 47 22 21 51 6 

 Izdevumi par apmācību 
pakalpojumiem 

2235 355 25 57 58 69 32 31 75 9 

 Telpu remonts 2241 399 0 0  0 0 0 399 0 

 Transportlīdzekļu uzturēšana 2242 7576 529 1206 1227 1481 677 656 1608 190 

 Inventāra un aparatūras noma 2243 119 0 0 0 0 0 0 119 0 

 Apdrošināšanas izdevumi  2247 137 10 22 22 27 12 12 29 3 

 Informācijas sistēmas 

uzturēšana 

2251 7 0 1 0 1 1 1 2 0 

 Telpu īre (sacens.,nometnes) 2261 1349 94 215 219 264 121 117 286 34 

 Iekārtu un inventāra īre un 

noma 

2264 54 0 0 0 0 0 0 54 0 

 Pārējie iepriekš neklasif.pakalp. 

(dalības maksas + ēdin. sac.) 
2279 7591 530 1209 1230 1484 679 657 1611 191 

5 Materiāli,energores.,ūdens un 

inventārs t.sk. 
2300 26438 230 1269 1911 1839 1004 722 10196 227 

 Biroja preces 2311 827 58 132 134 162 74 72 176 21 
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 Sporta inventārs 2312 7484 0 427 1147 768 491 365 4142 144 

 Izdev.par precēm iestādes 
admin.darb. nodr. 

2314 2098 147 334 340 410 188 182 445 53 

 Degviela  2322 9040 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Medikamenti 2341 367 26 58 59 72 33 32 78 9 

 Kārtējā remonta un iestāžu uztur. 

mater. 
2350 2362 0 0 0 0 0 0 2362 0 

 Mīkstais inventārs 2361 4260 0 318 231 427 219 72 2993 0 

 Ēdināšanas izdevumi 
(sacens.,nometnes) 

2363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Mācību līdzekļi 2370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 KOPĀ  95001 4958 9178 12882 11551 7058 6586 31818 1929 

 Vecāku līdzfinansējums  -2144       -2144  

 Degviela   -9040         

 PAVISAM  83817       29673,7  

 Audzēkņu skaits uz 01.01.2019 tai sk. 358 25 57 58 70 32 31 76 9 

 audzēkņi no Jēkabpils novada 79 12 3 50   5  9 

 audzēkņi no Jēkabpils pilsētas  19 10  6 1 2    

 audzēkņi no Krustpils novada  5 2   2   1  

 audzēkņi no Aknīstes novada  54  52 2      

 audzēkņi no Pļaviņu novada  60    60     

 audzēkņi no Salas novada  56 1    30 25   

 audzēkņi no Viesītes novada  74  2     72  

 audzēkņi no citiem novadiem  11    7  1 3  

 Viena audzēkņa izmaksas gadā 234,13 198,34 161,03 222,10 165,02 220,56 212,44 390,44 214,
38 

 Viena audzēkņa izmaksas mēnesī 19,51 16,53 13,42 18,51 13,75 18,38 17,70 32,54 17,8

6 

            
 Novada domes priekšsēdētājs                                       A.Žuks       

 

 

3.pielikums 
  Viesītes novada domes 21.02.2019. lēmumam Nr.9 "Par Viesītes novada 

pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu (audzēkņu)izmaksu apstiprināšanu veicot 

pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem" (prot.Nr.2 ) 

 Viesītes novada pašvaldības skolēnu (audzēkņu) izmaksas uz 2019.gada 

01.janvāri 

  

Viesītes novada Viesītes Mūzikas un Mākslas skolas izdevumi uz vienu audzēkni pa mācību 

klasēm saskaņā ar naudas plūsmas izdevumiem 2018. gadā (EUR) 
   

1    

  

 Izdevumu klasifik. kodu 

nosaukums 

Kod

s 

Viesītes 

Mūzikas 

un Mākslas 

skola 

KOPĀ 

Mācību klase 

Viesītes 

novada 

Viesītes 

Mūzikas un 

Mākslas 

skolā 

Mācību 

klase 

Salas 

novada 

Salas 

vidusskol

ā 

Mācību 

klase Salas 

novada 

Biržu 

pamatskolā 

Mācību 

klase 

Neretas 

novada 

Neretas 

vidusskolā 

Mācību 

klase  

Neretas 

novada 

Mazzalves 

pamatskolā 

1 Atalgojums.(pašvald. līdzekļi) 110

0 

32000 21157 4547 2973 2099 1224 

2 Darba dev.valsts soc.apdroš. oblig. 

iem 

120

0 

7673 5061 1095 716 506 295 

3 Komandējumi un dienesta 

braucieni  

210

0 

0 0 0 0 0 0 

4 Pakalpojumi tai skaitā: 220

0 

16285 13994 1341 815 46 27 

 Sakaru pakalpojumi 221

9 

417 190 95 62 44 26 

 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 222

2 

35 35 0 0 0 0 

 Izdevumi par elektroenerģiju 222

3 

1679 1679 0 0 0 0 
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 Darba devēja veselības izdevumi 

darba ņēmējam 

223

4 

50 27 14 9 0 0 

 Transporta pakalpojumi 223

3 

3751 2053 1027 671 0 0 

 Izdevumi par saņemtajiem apmācību 

pakalp. 

223

5 

167 92 45 30 0 0 

 Pārējie iestādes admin.izdevumi 223

9 

111 61 30 20 0 0 

 Ēku būvju un telpu remonts 224

1 

8617 8617 0 0 0 0 

 Inventāra un aparatūras remonts un 

tehn.apkalp. 

224

3 

91 91 0 0 0 0 

 Nekustamā īpašuma uzturēšana 224

4 

537 537 0 0 0 0 

 Apdrošināšanas izdevumi  224

7 

67 67 0 0 0 0 

 Informācijas sistēmas uzturēšana 225

1 

15 7 3 2 2 1 

 Telpu īre (konkursos) 226

1 

0 0 0 0 0 0 

 Iekārtu un inventāra īre un noma 226

4 

283 283 0 0 0 0 

 Pārējie iepriekš neklasif. pakalpojumi 227

9 

465 255 127 83 0 0 

5 Materiāli,energores.,ūdens un 

inventārs t.sk. 

230

0 

5625 4389 647 519 44 26 

 Biroja preces 231

1 

421 192 96 63 44 26 

 Mazvērtīgais inventārs 231

2 

744 408 204 132 0 0 

 Kurināmais 232

1 

1847 1847 0 0 0 0 

 Izdev.par precēm iestādes admin.darb. 

nodr. 

231

4 

13 7 4 2 0 0 

 Kārtējā remonta un iestāžu 

uzturēšanas mater. 

235

0 

779 779 0 0 0 0 

 Mācību līdzekļi 237

0 

1821 1156 343 322 0 0 

 Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa 

maksājumi 

251

5 

35 35 0 0 0 0 

 KOPĀ  61618 44636 7630 5023 2695 1572 

 Vecāku līdzfinansējums  -8302 -4789 -1594 -772 -698 -449 

 PAVISAM  53316 39847 6036 4251 1997 1123 

 Audzēkņu skaits uz 01.01.2019 tai sk. 114 52 26 17 12 7 

 audzēkņi no Viesītes novada  52 52     

 audzēkņi no Neretas novada  19    12 7 

 audzēkņi no Salas novada  37  22 15   

 audzēkņi no Jēkabpils novada  2   2   

 audzēkņi no Jēkabpils pilsētas  4  4    

 Viena audzēkņa izmaksas gadā  467,68 766,29 232,15 250,06 166,42 160,43 

 Viena audzēkņa izmaksas mēnesī  38,97 63,86 19,35 20,84 13,87 13,37 

         

         

 Novada domes priekšsēdētājs                                   A.Žuks     
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1.pielikums 

 

Viesītes novada domes   

2019.gada 21.februāra lēmumam Nr. 27 

 

Zemes platības pēc VZD salīdzinašanās pēc kadastra numuriem   

kadastra apzīmējums platība pēc VZD 

datiem, m² 

platība, pēc grāmatvedības 

uzskaites 

starpība 

ha 

 

56350120042 181000 212200 3,12  

56150010479 3042 3043 -0,0001  

56150010660 836 835 0,0001  

56150010260 910 908 0,0002  

56150010802 1992 1959 0,0033  

56350050071 20000 19515 0,0485  

56350070106 35556 35156 0,04  

56580080145 52000 57000 0,5  

     

Dzīvokļu īpašumi     

kadastra apzīmējums platība, m² platība, pēc gr.v. uzsk. starpība 

m2 

 

56150010746001008 28,2 36,8 -8,6  

56150010803001006 79,5 76,6 2,9  

56150010330001023 77,6 63 14,6  

56150010330001028 55,4 48,1 7,3  

56150010330005011 87,8 80,7 7,1  

56350110129001006 59,4 52,1 7,3  

56800040161001012 61,6 54,4 7,2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


