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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.martā                                                                                                       Nr.3 

 

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, 

Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Sanita Lūse- pašvaldības izpilddirektore 

Ināra Erte- pašvaldības juriste 

Anita Maļinovska – galvenā grāmatvede 

Lidija Medvecka – pašvaldības finansiste 

Gunta Dimitrijeva – attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 

Māris Blitsons – SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs 

Kārlis Puriņš – SIA “Viesītes transports” valdes priekšsēdētājs 

Dainis Černauskis- Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs  

 

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs        

Alfons Žuks  atklāj domes sēdi 

 

A.Žuks – Ierosina darba kārtībā papildus iekļaut 25.-31.jautājumu un apstiprināt domes sēdes 

darba kārtību ar 31.jautājumiem.  

Domes deputātiem iebildumu nav.  

 

Atklāti balsojot, par – 9  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 31.jautājumu. 

Informatīvie jautājumi: 

mailto:dome@viesite.lv
mailto:dome@viesite.lv
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1)Domes priekšsēdētājs A.Žuks informē, ka, deputāta P.Līča iesniegums par cita zemes gabala 

piešķiršanu personai, sakarā ar nepareizi piešķirtās zemes kompensēšanu, tiks  izskatīts 

nākošajā Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas sēdē. 

2) Viesītes vidusskolas direktors A.Baldunčiks – iepazīstina ar sagatavoto prezentāciju par 

Viesītes vidusskolu ( šobrīd skolā apgūstamās izglītības programmas; par mācību rezultātiem, 

skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, par centralizēto eksāmenu 

rezultātiem, par prognozējamo skolēnu skaitu turpmākajos gados, par pedagogu tālākizglītību, 

kas orientēta uz jauno kompetenču izglītību; par vidusskolas nākotni – izvēlētajām izglītības 

jomām (dabaszinātņu mācību joma un sociālā un pilsoniskā mācību joma), par valsts 

aizsardzības mācības, kā obligātās jomas pakāpenisku ieviešanu skolā, par skolas reitingiem, 

par klašu aprīkojumu mācību procesa nodrošināšanai, par nodrošinājumu ar pedagogiem, par  

skolu skaita samazināšanos.  

3) Izpilddirektore S.Lūse- informē par deputāta J.Līča ierosinājumu pārskatīt satiksmes 

autobusa un skolēnu autobusa reisu pārklāšanos laika ziņā Lonē. Sazinoties ar pārvadātājiem 

saņemta atbilde, ka šobrīd nekas netiks mainīts. Jāizvērtē pasažieru plūsma, jāveic izpēte. 

Pārvadātāji neatbalsta nevienu izmaiņu, kas palielina nobraukto kilometru skaitu. Ja kaut ko 

samazina, kāda maršruta garumu, tad var mainīt un palielināt citu maršrutu. Ja kādu reisu 

samazina, vai slēdz, tad var risināt jautājumu par cita reisa kilometru skaita palielināšanu, 

maršruta maiņu. 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža ielā 21, Viesītē, 

ēkas tehniskai apsekošanai un energosertifikāta izstrādei. 

Ziņo: M.Blitsons 

2. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē Viesītes novada pašvaldības projekta Nr.18-05-

AL24-A019.2204-000004 “Mazā Bānīša vēstures stacijas izveide Viesītes novada 

Lones ciemā” būvniecības darbu daļas īstenošanai. 

Ziņo: A.Žuks 

3. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē Viesītes novada pašvaldības projekta Nr.18-05-

AL24-A019.2205-000001 “Radošās rezidences Viesītē” būvniecības darbu daļas 

īstenošanai.  

Ziņo: A.Žuks 

4. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē Viesītes novada pašvaldības projekta “Dienesta 

viesnīcas fasādes vienkāršotā atjaunošana”  būvniecības darbu īstenošanai. 

Ziņo: A.Žuks 

5. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta Nr.LLI-317 “Improvement of Quality 

and Accessibility of Social Services in Mid-Baltic Region (Sociālo pakalpojumu 

kvalitātes un pieejamības uzlabošana Vidus-Baltijas reģionā)”būvniecības darbu daļas 

“Dienas centra izveidošanai” īstenošanai. 

Ziņo: A.Žuks 

6. Par projektu KPFI-15.2/77 un KPFI-15.2/78 monitoringa periodu pagarināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

7. Par grozījumiem Viesītes novada domes 2016.gada 12.oktobra lēmumā “Par 

izmaiņām Viesītes novada pašvaldības kapsētu apsaimniekošanas pakalpojumos” . 

Ziņo: A.Žuks 

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no 1 personas. 

Ziņo: A.Žuks 

9. Par nolietoto pamatlīdzekļu norakstīšanu. 

Ziņo: A.Žuks  

10. Par nekustamā īpašuma iegādi. 
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Ziņo: A.Žuks 

11. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes pagasta 

“Jaunnomalnieki”, izsoles protokola apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

12. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

Ziņo: M.Blitsons 

13. Par īres līgumu pagarināšanu. 

Ziņo: M.Blitsons 

14. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

15. Par zemes nomas platību samazināšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

16. Par izmaiņām Valsts kadastra reģistrā un nosaukuma piešķiršanu Viesītes novada 

pašvaldībai piekritīgajiem zemes īpašumiem, starpgabala statusa noteikšanu un 

īpašuma tiesību nostiprināšanu uz tiem zemesgrāmatā, un atsavināšanas procesa 

uzsākšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

17. Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

18. Par 2019.gada 24.janvāra Viesītes novada domes lēmuma Nr.25 “Par piedāvājumu 

dzīvokļa atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā” atcelšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

19. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa uzturēšanai. 

Ziņo: J.Līcis 

20. Par nekustamā īpašuma “Gaiļezeri”, Saukas pagastā, Viesītes novadā, sadalīšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

21. Par piedāvājumu dzīvokļa atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā. 

Ziņo: J.Līcis 

22. Par nekustamā īpašuma “Vārnavas jaunā māja”, Viesītes pagastā, sadalīšanu un 

atsavināšanas procesa uzsākšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

23. Par zemes īpašuma “Klētnieki-Krieviņi” zemes vienības un ceļa nodošanu valstij 

Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas personā. 

Ziņo: J.Līcis 

24. Par nekustamā īpašuma “Grantiņi”, Saukas pagasts, Viesītes novads, sadalīšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

 
PAPILDUS JAUTĀJUMI: 

25. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

26. Par personas izdeklarēšanu. 

Ziņo: M.Blitsons 

27. Par personas izdeklarēšanu. 

Ziņo: M.Blitsons 

28. Par Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītā projekta “Saukas ezera 

apsaimniekošanas plāna izstrāde” īstenošanu aktivitātē “Plānošanas dokumentu 

izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai”. 

Ziņo: G.Dimitrijeva 

29.Par mežaudžu uzņemšanu grāmatvedības uzskaitē. 

Ziņo: A.Maļinovska  

30. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils novada pašvaldību (izglītības jomā). 
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Ziņo: S.Andruškeviča 

31. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils novada pašvaldību (izglītības jomā). 

Ziņo: S.Andruškeviča 

 

1.# 
Par finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža ielā 21, Viesītē  

ēkas tehniskai apsekošanai  un energosertifikāta izstrādei 

 
M.Blitsons 

M.Blitsons – informē, ka saskaņā ar pakalpojuma iepirkumu nepieciešamā summa ēkas 

tehniskai apsekošanai un anergosertifikāta izstrādei ir 1500,40 EUR  

Ir lūgums atbalstīt ar finansējumu ēkas tehnisko apsekošanu un anergosertifikāta izstrādi. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu un piešķirt no budžeta rezerves fonda 

1500.40 EUR. 

Iebildumu nav. 

 

Izskatot Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 

valdes priekšsēdētāja M.Blitsona 2019.gada 12.marta iesniegumu Nr.1-4.1/21, “Par finanšu 

līdzekļiem Meža iela 21, Viesītē energosertifikāta izstrādei un ēkas tehniskai apsekošanai”, 

ņemot vērā Viesītes novada domes 2019.gada 21.februāra lēmumu Nr.14 (prot.Nr.2) “Par dalību 

SAM 4.2.1”, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām ‘’12.pantu, Ministru kabineta 2009.gada 

15.decembra noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 

uzskaiti”, Finanšu komitejas 2019.gada 13.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot, par- 

9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, 

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

dome NOLEMJ: 

 

                Lai īstenotu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža ielā Nr.21, Viesītē ēkas  

energoefektivitātes pasākumus programmā SAM 4.2.1 ar projektu “Energoefektivitātes 

paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Meža ielā 21, Viesītē”, no pašvaldības budžeta 

rezerves fonda piešķirt 1500,40 EUR ēkas tehniskai apsekošanai un ēkas energosertifikāta 

izstrādei. 

 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, atbildīgais – valdes priekšsēdētājs M.Blitsons 

 

2.# 

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai finansētā (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” Viesītes novada pašvaldības projekta Nr.18-05-AL24-A019.2204-000004 

“Mazā Bānīša vēstures stacijas izveide Viesītes novada Lones ciemā” būvniecības darbu 

daļas īstenošanai 

A.Žuks 

A.Žuks – informē par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, 15.panta 6.punktu, 21.panta 

19.punktu, saskaņā ar 2018.gada 18.decembra Latvijas republikas Finanšu ministrijas rīkojumu 

Nr.488 “Par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam”, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta 

noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 21.punktu, 

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

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

13.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot, par- 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris 

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

 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 24820.00 EUR (divdesmit četri tūkstoši astoņi simti 

divdesmit euro, 00 centi) Viesītes novada pašvaldības projekta Nr.18-05-AL24-

A019.2204-000004 “Mazā Bānīša vēstures stacijas izveide Viesītes novada Lones 

ciemā” būvniecības darbu daļas īstenošanai.  

2. Aizņēmuma 24820.00  EUR summas izņemšanu paredzēt 2019.gadā. 

3. Aizņēmumu ņemt uz 5 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi. 

4. Aizņēmumu garantēt ar Viesītes novada pašvaldības budžetu un aizņēmuma atmaksu 

uzsākt ar 2020.gada 1.ceturksni. 

Atbildīgie –  finansiste  L.Medvecka, galvenā grāmatvede A. Maļinovska, . 

Zināšanai – attīstības un plānošanas nodaļai 

Kontrolei- domes priekšsēdētājam A.Žukam 

 

 

3.# 

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai finansētā (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” Viesītes novada pašvaldības projekta Nr.18-05-AL24-A019.2205-000001 

“Radošās rezidences Viesītē” būvniecības darbu daļas īstenošanai 

A.Žuks 

A.Žuks – informē par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, 15.panta 6.punktu, 21.panta 

19.punktu, saskaņā ar 2018.gada 18.decembra Latvijas republikas Finanšu ministrijas rīkojumu 

Nr.488 “Par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam”, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta 

noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 21.punktu, 

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

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

13.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot, par- 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris 

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

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 28790.00 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti 

deviņdesmit euro, 00 centi) Viesītes novada pašvaldības projekta Nr.18-05-AL24-

A019.2205-000001 “Radošās rezidences Viesītē” būvniecības darbu daļas 

īstenošanai.  

2. Aizņēmuma 28790.00  EUR summas izņemšanu paredzēt 2019.gadā. 



6 
 

3. Aizņēmumu ņemt uz 5 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi. 

4. Aizņēmumu garantēt ar Viesītes novada pašvaldības budžetu un aizņēmuma atmaksu 

uzsākt ar 2020.gada 1.ceturksni. 

Atbildīgie – finansiste L.Medvecka, galvenā grāmatvede A. Maļinovska,  

Zināšanai – attīstības un plānošanas nodaļai 

Kontrolei- domes priekšsēdētājam A.Žukam 

 

 

4.# 

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē Viesītes novada pašvaldības projekta “Dienesta 

viesnīcas fasādes vienkāršotā atjaunošana” būvniecības darbu īstenošanai 

A.Žuks 

A.Žuks – informē par sagatavoto lēmuma projektu.  

Ierosina to apstiprināt. 

Lai varētu realizēt INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 

2014. – 2020. gadam  projekta Nr. LLI-317  „Improvement of Quality and Accessibility of 

Social Services in Mid-Baltic Region (Sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības 

uzlabošana Vidus-Baltijas reģionā)” projekta būvniecības darbu daļu “Dienas centra 

izveidošanu”, kas atradīsies Smilšu ielā 39K, Viesītē, vispirms jāveic ēkas Smilšu ielā 39K, 

Viesītē, Viesītes novadā, dienesta viesnīcas fasādes vienkāršoto atjaunošanu.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, 15.panta 6.punktu, 21.panta 

19.punktu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību 

aizņēmumiem un galvojumiem” 21.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra 

noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, ņemot 

vērā domes Finanšu komitejas 2019.gada 13.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot, 

par- 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Māris Lācis, Iveta Līce,  Pēteris 

Līcis), pret – 1 (Juris Līcis), atturas- 2 (Anatolijs Kvitkovs, Roberts Orups), Viesītes novada 

dome NOLEMJ: 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 75% no projekta kopējām izmaksām-  44100.00 

EUR (četrdesmit četri tūkstoši viens simts euro, 00 centi) Viesītes novada pašvaldības 

projekta „Dienesta viesnīcas fasādes vienkāršotā atjaunošana” būvniecības darbu 

daļas īstenošanai.  

2. Aizņēmuma 44100.00 EUR summas izņemšanu paredzēt 2019.gadā. 

3. Aizņēmumu ņemt uz 20 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi. 

4. Aizņēmumu garantēt ar Viesītes novada pašvaldības budžetu un aizņēmuma atmaksu 

uzsākt ar 2020.gada 3.ceturksni. 

Atbildīgie – finansiste L.Medvecka,  galvenā grāmatvede A. Maļinovska, 

Zināšanai – attīstības un plānošanas nodaļai 

Kontrolei- domes priekšsēdētājam A.Žukam 

 

5.# 

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas 

pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam  projekta Nr. LLI-

317 „Improvement of Quality and Accessibility of Social Services in Mid-Baltic Region 
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(Sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana Vidus-Baltijas reģionā )” 

būvniecības darbu daļas “Dienas centra izveidošanai” īstenošanai 

A.Žuks, J.Līcis, G.Dimitrijeva 

A.Žuks – informē par sagatavoto lēmuma projektu.  

Ierosina to apstiprināt. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, 15.panta 6.punktu, 21.panta 

19.punktu, saskaņā ar 2018.gada 18.decembra Latvijas republikas Finanšu ministrijas rīkojumu 

Nr.488 “Par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam”, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta 

noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 21.punktu, 

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

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

13.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot, par- 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Māris Lācis, Iveta Līce, Pēteris Līcis), pret – 1 (Juris Līcis), atturas- 

2 (Anatolijs Kvitkovs, Roberts Orups), Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 78460,00 EUR Viesītes novada pašvaldības projekta 

Nr. LLI-317 „Improvement of Quality and Accessibility of Social Services in Mid-

Baltic Region (Sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana Vidus-

Baltijas reģionā )” būvniecības darbu daļas “Dienas centra izveidošanai” īstenošanai.  

2. Aizņēmuma 78460,00 EUR summas izņemšanu paredzēt 2019.gadā. 

3. Aizņēmumu ņemt uz 10 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi. 

4. Aizņēmumu garantēt ar Viesītes novada pašvaldības budžetu un aizņēmuma atmaksu 

uzsākt ar 2021.gada 1.ceturksni. 

Atbildīgie – galvenā grāmatvede A. Maļinovska, finansiste L. Medvecka. 

Zināšanai – attīstības un plānošanas nodaļai 

Kontrolei- domes priekšsēdētājam A.Žukam 

 

J.Līcis – komentē, kāpēc ir balsojis “pret” šiem pēdējiem diviem lēmumiem. Uzskata, ka šis  

projekts nebija vajadzīgs, tas nav aktuāls. Pēc projekta vēl vajadzēs naudu ieguldīt uzturēšanai, 

speciālajam aprīkojumam. 

Šobrīd jau ir pietiekoši daudz telpu, kur var pulcēties pensionēšanas vecuma iedzīvotāji, kā arī citi 

interesenti. Sociālajā dienestā tiek atjaunotas telpas projektā “Radošās rezidences”, arī no 

iepriekšējā projekta tur stāv atremontētas telpas, ir muzejs ar savu pulcēšanās vietu, arī jaunajā 

Sociālās aprūpes centrā (pansionātā) būs speciāla telpas nodarbībām, atpūtai. Vai vajadzēja vēl šo 

projektu “SocQuality” ar Dienas centra izveidošanu. 

G.Dimitrijeva – paskaidro, ka tas nav deinstitucionalizācijas projekts, jebkurš no iedzīvotājiem 

varēs aiziet uz šo Dienas centru un tur savā starpā komunicēt. Nebūs nekas speciāli jānodrošina 

īpašām iedzīvotāju grupām. Šis pakalpojums neuzliek pienākumus.  

 

6.# 

Par projektu KPFI-15.2/77 un KPFI-15.2/78  monitoringa periodu pagarināšanu 

A.Žuks, G.Dimitrijeva 

G.Dimitrijeva – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, skaidro par papildus veicamajiem 

pasākumiem monitoringa nodrošināšanai abiem projektiem. Informē par izdarīto un par to, kas 

vēl jādara, lai tiktu sasniegti projekta rezultāti. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

Iebildumu nav. 
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Laika posmā no 2013. gada 27. decembra līdz 2014. gada 30. jūnijam tika īstenoti divi liela 

apjoma infrastruktūras projekti KPFI-15.2/78 “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai pirmsskolas izglītības iestādē ”Zīlīte”, Pavasara ielā 6a, Viesītē, Viesītes 

novadā” un KPFI-15.2/77 “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Rites pamatskolā”. Projekta KPFI-15.2/78 rezultātā tika plānots oglekļa dioksīda emisijas 

samazinājuma rādītājs vismaz 66.5051000 tonnām CO₂ gadā. Viesītes novada pašvaldība laika 

posmā no 15.02.2017. plānotā CO₂ samazinājuma sasniegšanai ir veikusi pasākumus: nosiltināti 

apkures un siltā ūdens cauruļvadi; uzstādīts siltuma enerģijas patēriņa skaitītājs siltumenerģijas 

patēriņa apkurei atsevišķai uzskaitei, tādējādi atdalot siltā ūdens sagatavošanai patērēto 

siltumenerģiju; uzstādīti termostatiskie vārsti uz apkures stāvvadiem un telpu termostati ar 

radiosignāla uztvērēju, ar iespēju iekštelpu klimatu nodrošināt manuāli regulējot telpas termostata 

iestatījumus. Projekta KPFI-15.2/77 rezultātā tika plānots oglekļa dioksīda emisijas 

samazinājuma rādītājs vismaz 35.5747100 tonnām CO₂ gadā. Viesītes novada plānotā CO₂ 

samazinājuma sasniegšanai ir veikusi pasākumus: apkures jaudas samazināšana katlu mājā nakts 

stundās un brīvdienās; apkures režīma pakārtošana atbilstoši āra gaisa temperatūrai; ikdienas 

iekštelpu temperatūras kontrole un regulēšana; virtuves telpas nodrošinātas ar atsevišķu 

elektroenerģijas uzskaiti.  

Ir saņemtas vēstules no Latvijas Vides investīciju fonda 2019. gada 26. februārī Nr. 8.-1./701 un 

Nr. 8.-1./702 par to, ka pašvaldībai ir iespēja pagarināt uzraudzības periodu, vai tiks veiktas 

finanšu korekcijas. 

Pamatojoties uz līgumiem starp Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministriju; Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” un Viesītes novada 

pašvaldību un šīm saņemtajām vēstulēm, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2019.gada 

13.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot, par- 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris 

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

 

1. Realizēt papildu pasākumus un pagarināt monitoringa periodu par 3 gadiem līdz 

2021. gadam projektam Nr. KPFI-15.2/77 “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai Rites pamatskolā”; 

2. Realizēt papildu pasākumus un pagarināt monitoringa periodu par 3 gadiem līdz 

2021. gadam projektam Nr. KPFI-15.2/78 “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai pirmsskolas izglītības iestādē ”Zīlīte”, Pavasara ielā 6a, Viesītē, 

Viesītes novadā”. 

 

Atbildīgie: PII “Zīlīte” vadītāja A.Orbidāne, Viesītes vidusskolas direktora vietniece 

I.Maševska  

Kontrolei: izpilddirektorei S.Lūsei 

7.# 

Par grozījumiem  Viesītes novada domes  2016.gada 12.oktobra lēmumā ”Par izmaiņām 

Viesītes novada pašvaldības kapsētu apsaimniekošanas pakalpojumos”” 

A.Žuks 

A.Žuks – informē par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

          Ņemot vērā to, ka 2019.gada 5.martā  ir stājies spēkā Latvijas Republikas Satversmes 

tiesas  spriedums lietā Nr.2018-08-03, kas nosaka, ka pašvaldība nedrīkst ņemt samaksu par  

kapa vietu ierādīšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21.panta 14.punktu,  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 
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grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku, ņemot vērā Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijas 07.03.2019. vēstuli Nr.1-18/2039 “Par Satversmes tiesas 

spriedumu kapsētu apsaimniekošanas jomā”, domes Finanšu komitejas 2019.gada 13.marta 

sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot, par- 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, 

Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts 

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

 

1. Izdarīt Viesītes novada domes 2016.gada 12.oktobra lēmumā Nr.2, (prot. Nr.14) ”Par 

izmaiņām Viesītes novada pašvaldības kapsētu apsaimniekošanas pakalpojumos” šādus 

grozījumus: 

      izslēgt no lēmuma 1.punkta  1.1., 1.2., 1.3., un 1.4. apakšpunktus. 

 

2. Pieņemtie Grozījumi ir spēkā no Latvijas Republikas Satversmes tiesas sprieduma spēkā 

stāšanās dienas- 2019.gada 5.marta.   
Zināšanai: pagastu pārvalžu vadītājiem, kapsētu pārziņi, Viesītes Jauno kapu kapsētas pārzinei.  

Kontroli veikt:  galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai      

 

8.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu  

A.Žuks 

A.Žuks – informē par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 
 

1. J.L.----------------------   nav termiņā samaksājis nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo 

īpašumu ‘’Meža Aumaņi’’,-------------  un uz 2019.gada 6.martu  ir parādā Viesītes novada 

pašvaldībai EUR 398.70 (trīs simti deviņdesmit astoņus euro un 70 centus). 

2. J.L. ir sūtīti  atgādinājumi, taču no viņa puses nav veiktas  darbības, lai parādu dzēstu vai 

vienotos par tā samaksu.  

3. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par  nodokļiem un 

nodevām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka nodokļu maksātājam noteiktā termiņā 

un pilnā apmērā jānomaksā nodokļi un nodevas, 18.panta 11.punktu, kas nosaka, ka nodokļu 

administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus, 

nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus, 26.panta pirmo daļu, 

kas nosaka, ka: ”Nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu 

aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu 

administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda 

naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un 

ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk — nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī 

izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija 

piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu 

piedziņu’’, 29.panta otro daļu, kas nosaka, ka Nokavējuma naudu neaprēķina, ja valsts vai 

pašvaldības budžets tam piekritīgo nodokļa maksājumu ir saņēmis piecu darbdienu laikā pēc 

maksājuma termiņa iestāšanās. Ja minētais nosacījums netiek ievērots, nokavējuma naudu 

aprēķina par periodu no nākamās dienas pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas 

termiņa iestāšanās līdz samaksas dienai (to ieskaitot). Ja maksāšanas termiņš sakrīt ar brīvdienu 

(svētku dienu), tad par maksāšanas dienu uzskatāma pirmā darbdiena pēc brīvdienas (svētku 

dienas), Latvijas Republikas likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.pantu,2.daļu, kas 

nosaka, ka :”Noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un nokavējuma naudu saskaņā 

ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un 

nodevām”, kā arī Administratīvā procesa likuma 358.panta otro daļu, 359.panta  pirmās daļas 
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3.punktu, 360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu, ņemot vērā domes 

Finanšu komitejas 2019.gada 13.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot, par- 9 balsis 

(Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, 

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

NOLEMJ: 

1. Piedzīt no J.L.------------nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 398.70 (trīs simti 

deviņdesmit astoņus euro un 70 centus), par nekustamo īpašumu ‘’Meža Aumaņi’’--------------

-- un piedziņas izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršoties  pret maksātājam piederošo īpašumu 

vai naudas līdzekļiem. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Jelgavā, Atmodas ielā 19, LV 

3007) 14(četrpadsmit) dienu laikā pēc tā nosūtīšanas parādniekam. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļa 

 

9.# 

Par nolietoto pamatlīdzekļu norakstīšanu 

A.Žuks 

A.Žuks – informē par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 
 

Izskatīts Viesītes vidusskolas direktora A.Baldunčika 2019.gada janvāra iesniegums par atļauju 

norakstīt skolas lietošanā esošo vingrošanas stieni (izkomplektēts, neatbilsts prasībām) un 

motorzāģi (bojāts motors). 

Pamatojoties uz 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,  atklāti 

balsojot, par- 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, 

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

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut norakstīt Viesītes vidusskolai lietošanā nodoto pamatlīdzekli: 

Inv.Nr. Nosaukums Vērtība 

EUR 

Nolietojums Norakstīšanas iemesls 

P000556 Vingrošanas 

stienis no 

2007.gada 

996.01 100% Izkomplektēts, neatbilst 

prasībām. 

P011005 Motorzāģis 

Nr.251 no 

2012.gada 

471.75 82% Bojāts, motors nodilis 

 

2. Grāmatvedības un finanšu nodaļai norakstītos pamatlīdzekļus  izslēgt no bilances. 

 

Atbildīgais –galvenā grāmatvede  

Zināšanai: Viesītes vidusskolai  

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei 
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10.# 

Par nekustamā īpašuma iegādi   

A.Žuks, M.Lācis 

A.Žuks – informē par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt. Īpašnieks ir piekritis 

nekustamo īpašumu pārdot par 1 eiro kv.metrā, kā tika ierosināts domes Finanšu komitejas 

sēdē. 
M.Lācis – uz privātīpašuma ir uzbūvēta nelegāla būve, skola ir uzbūvējusi malkas šķūni. 

A.Žuks – ierosina balsot par lēmuma projektu. Finansējums tiek piešķirts no budžeta rezerves fonda. 

[..] 

Likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldība var iegūt un 

atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt 

darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības. 

Izvērtējot piedāvājumu, ņemot vērā to, ka zemes tirgus vērtība Viesītes pilsētā ir ~1,00 EUR / 

kv.m., pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21,panta 

pirmās daļas 17.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 13.marta sēdē domes deputātu 

izteikto priekšlikumu zemes gabalu iegādāties par 1,00 EUR/ kv.m (prot.Nr.3), atklāti balsojot, 

par- 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Māris Lācis, Iveta Līce,  

Roberts Orups), pret – nav, atturas- 3 (Anatolijs Kvitkovs, Juris Līcis, Pēteris Līcis), Viesītes 

novada dome NOLEMJ: 

1. Pirkt --------------piederošo nekustamo īpašumu A.Brodeles iela 18, Viesīte, Viesītes nov.,  

par summu 2883.00 EUR (1,00 EUR par kv.m) 

 

2. Pilnvarot domes priekšsēdētāju slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma pirkšanu un 

parakstīt nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

11.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes 

pagasta, ‘’Jaunnomalnieki’’, ar kadastra numuru 56350160037, izsoles protokola  

apstiprināšanu 

 A.Žuks 

A.Žuks – informē par sagatavoto lēmuma projektu izsoles protokola apstiprināšanai. Ierosina 

apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Saskaņā ar 2019.gada 15.martā notikušo  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli Viesītes 

novada pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam Viesītes novada, Viesītes pagasta, 

‘’Jaunnomalnieki’’, ar kadastra Nr. 56350160037,  pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem 

Nr.1486 ''Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto  grāmatvedības uzskaiti'', Viesītes novada domes 

2019.gada 24.janvāra lēmumu Nr.2 (prot.Nr.1) ''Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes pagasta, ‘’Jaunnomalnieki’’ atklātu, mutisku 

izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.2019/1 apstiprināšanu’’, Viesītes novada 

pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas 

metodiku, atklāti balsojot, par- 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 
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Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret – 

nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1.Apstiprināt 2019.gada 15.marta atklātās, mutiskās izsoles ar augšupejošu soli, izsoles 

protokolu par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, 

Viesītes pagasta, ‘’Jaunnomalnieki’’, ar kadastra Nr. 56350160037, izsoli. 

2. Objekta nosolītā cena:  EUR 61155.00 (sešdesmit viens tūkstotis viens simts piecdesmit 

pieci euro un 00 centi). Objektu nosolīja dalībnieks ar Nr. 1 Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību ‘’Ošukalns’’------------------. 

3.Pilnvarot domes priekšsēdētāju slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma pārdošanu 

un parakstīt nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

  

 

12.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 

M.Blitsons 

M.Blitsons– informē par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

                                                Pamats: Komunālo jautājumu komisijas 13.03.2019. 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- 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 

Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret – 

nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atteikt reģistrēt D.K.------------------- dzīvokļu rindā, jo nav juridiska pamata to 

darīt (ir īpašums). 

2. Atteikt reģistrēt S.L.----------------------  dzīvokļu rindā, jo nav iesniegta informācija 

par darba algu vai izziņa no VSAA par obligātām sociālās apdrošināšanas iemaksām 

vai citi dokumenti, kas apliecina personas maksātspēju. 

 

Zināšanai: SIA “Viesītes komunālā pārvalde” , Komunālo jautājumu komisijai, personām. 

 

13.# 

Par īres līgumu pagarināšanu 

M.Blitsons 

M.Blitsons– informē par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

                                                Pamats: Komunālo jautājumu komisijas 13.03.2019. 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 
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"Kārtība, kādā Viesītes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" 

(prot.Nr.2;5); atklāti balsojot, par- 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 

Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret – 

nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:  

 

1. Atļaut pagarināt īres līgumus līdz 30.09.2019. šādiem īrniekiem (21 persona) 

 

2. Atļaut pagarināt īres līgumus līdz 30.06.2019. šādiem īrniekiem (50 personas) 

 

3. SIA „ Viesītes komunālā pārvalde” veikt nepieciešamās izmaiņas īrnieku īres līgumā. 

 

Zināšanai: SIA “Viesītes komunālā pārvalde” , Komunālo jautājumu komisijai. 

 

14.# 

Par zemes nomas līgumu slēgšanu 

J.Līcis 

J.Līcis– informē par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Saņemts 2019.gada 25.februāra A.G.----------- iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu 

uz daļu no zemes vienības Saukas pagastā ar kadastra apzīmējumu 56880040199 ar platību  1,9 

ha, lauksaimniecības vajadzībām. 

Saņemts 2019.gada 12.marta E.P.----------------- iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu 

uz daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350110089  ar platību 0,1 ha 

lauksaimniecības vajadzībām. 

Saņemts 2019.gada 27.februāra  N.J.------------------- iesniegums par nomas tiesību 

piešķiršanu uz daļu no zemes vienības ‘’Pie Akmens’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar platību 

0.05 ha, rekreācijas vajadzībām. 

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

personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi’’ 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. 

Zemes nomas noteikumus pie Viesītes ezera nosaka saistošie noteikumi. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu 

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

33.6.apakšpunktiem,  Viesītes novada domes 11.11.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.5 

„Viesītes novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo neapbūvēto zemes gabalu, par kuriem tiek 

paredzēta paaugstināta  nomas maksas procentu likme, iznomāšanas kārtība”, domes Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2019.gada 13.marta lēmumu 

(prot.Nr.3), atklāti balsojot, par- 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 

Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret – 

nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt zemes nomas tiesības un slēgt zemes nomas līgumu ar: 

1.1. A.G.---------------------- par  daļu no zemes vienības  Saukas pagastā ar platību 1.9 ha, 

lauksaimniecības vajadzībām; 

1.2. E.P.--------------------- par daļu no zemes vienības aar platību 0,1 ha lauksaimniecības 

vajadzībām; 
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1.3.  N.J.--------------, par  daļu no zemes vienības  Viesītes pagastā ar platību 0.05 ha, 

rekreācijas vajadzībām.  

 

2. Nomas līgumi spēkā līdz 2023.gada 31.decembrim  

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei S.Puzānei. 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, personām.  

 

15.# 

Par zemes nomas platības samazināšanu 

J.Līcis 

J.Līcis– informē par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Saņemts iesniegums 20.02.2019. no A.C.----------------- par zemes nomas platības samazināšanu 

zemes vienībai no 2,6 ha  uz 0,3 ha. 

  

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

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2019.gada 13.marta lēmumu 

(prot.Nr.3), atklāti balsojot, par- 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 

Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret – 

nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

             Samazināt zemes nomas platību A.C.-------------- iznomātajai zemes vienībai  no 2,6 

ha uz 0,3 ha. 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei S.Puzānei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, personai  

 

 

16.# 

Par izmaiņām Valsts Kadastra reģistrā un  nosaukuma piešķiršanu Viesītes novada 

pašvaldībai piekritīgajiem zemes īpašumiem, starpgabala statusa noteikšanu un   

īpašuma tiesību nostiprināšanu uz tiem zemesgrāmatā, un atsavināšanas procesa 

uzsākšanu. 

J.Līcis 

J.Līcis– informē par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 
„  

Saņemts ZS ‘’Kalna Dambrāni’’,----------- iesniegums par Viesītes novada pašvaldībai  

piekrītošās zemes vienības ar platību 3,6 ha,  atsavināšanas procesa uzsākšanu. 

Saņemts nekustamo īpašumu speciālistes S.Puzānes ierosinājums par zemes vienībām, kuras arī 

piekrīt pašvaldībai un būtu ierakstāmas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. Jāpiešķir tām 

nosaukumi. 

Viesītes pagastā ir sekojošas zemes vienības ar kadastra numuriem:  56350150105 ar platību 

1,76 ha; 56350050071 ar platību 2 ha; 56350060046 ar platību 1,3 ha; 56350090125 ar platību 

2.04 ha un 56350090100 ar platību 3,9 ha; 56350110042 ar platību 1,2 ha; 56350110165 ar 

platību  2.1 ha; 56350110185 ar platību 6,1 ha; 56580020115 ar platību 5,0 ha; 56580030143 ar 

platību 10,1 ha; 56580030168 ar platību 9,5 ha; 56580070100 ar platību 10,2 ha; 56580070107 



15 
 

ar platību 3,7 ha; 56800010052 ar platību 7,9 ha; 56800010088 ar platību 4,32 ha; 56800040220 

ar platību 5,2 ha; 56880070088 ar platību 3,1 ha.   

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.marta lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot, par- 9 balsis (Alfons Žuks, 

Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, 

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

1.Izveidot nekustamo īpašumu: 

1.1. ar vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  56350070098, ar platību 3.6 ha: 

   1.1.1. zemes īpašumam piešķirt nosaukumu „Mazkuļķes”, Viesītes pag., Viesītes nov.  

   1.1.2.zemes lietošanas mērķis- 0101, zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir 

lauksaimniecība. 

1.2. ar vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  56350050071, ar platību 2,0 ha: 

   1.2.1. zemes īpašumam piešķirt nosaukumu „Viesītes”, Viesītes pag., Viesītes nov.  

   1.2.2.zemes lietošanas mērķis- 0101, zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir 

lauksaimniecība. 

 

1.3. ar vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  56350110165, ar platību 2.1 ha: 

1.3.1.zemes īpašumam piešķirt nosaukumu „Baloži”, Viesītes pag., Viesītes nov.  

1.3.2.zemes lietošanas mērķis- 0101, zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir 

lauksaimniecība. 

 

1.4. ar vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  56580030143, ar platību 10.1 ha: 

1.4.1 zemes īpašumam piešķirt nosaukumu „Pie Silakroga”, Elkšņu pag., Viesītes nov.  

1.4.2.zemes lietošanas mērķis- 0101, zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir 

lauksaimniecība. 

 

1.5. ar vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  56580070107, ar platību 3,7 ha:  

1.5.1.zemes īpašumam piešķirt nosaukumu „Pļavas”, Elkšņu pag., Viesītes nov.  

1.5.2.zemes lietošanas mērķis- 0101, zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir 

lauksaimniecība 

 

1.6. ar vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  56800010052, ar platību  7,9 ha.: 

 1.6.1.zemes īpašumam piešķirt nosaukumu „Mazkronīši”, Rites pag., Viesītes nov.  

 1.6.2.zemes lietošanas mērķis- 0101, zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir 

lauksaimniecība. 

 

1.7.  ar vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  56800010088, ar platību  4.32 ha: 

 1.7.1. zemes īpašumam piešķirt nosaukumu „Irbes”, Rites pag., Viesītes nov.  

 1.7.2. zemes lietošanas mērķis- 0101, zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir 

lauksaimniecība. 

 

1.8. ar vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  56800040220, ar platību  5,2 ha: 

 1.8.1.zemes īpašumam piešķirt nosaukumu „Mazkaupiņi”, Rites pag., Viesītes nov.  

 1.8.2.zemes lietošanas mērķis- 0101, zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir 

lauksaimniecība. 

 

2. Piešķirt nosaukumus: 

2.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  56350150105, ar platību 1,76 ha: 

2.1.1. piešķirt nosaukumu „Dārziņi”, Viesītes pag., Viesītes nov. 
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2.1.2. noteikt zemes lietošanas mērķis- 0101, zeme uz kuras galvenā saimnieciska 

darbība ir lauksaimniecība. 

 

2.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  56350110042, ar platību 1,2 ha: 

2.2.1. piešķirt nosaukumu „Elkšņi”, Viesītes pag., Viesītes nov. 

2.2.1. noteikt zemes lietošanas mērķis- 0101, zeme uz kuras galvenā saimnieciska 

darbība ir lauksaimniecība. 

 

3. Mainīt nosaukumu: 

3.1. nekustamajam īpašumam  kadastra numuru  56580020115 ( platību 5,0 ha) no 

„Andas”, Elkšņu pag., Viesītes nov.   uz „Mazgraudiņi”, Elkšņu pag., Viesītes nov. 

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

lauksaimniecība. 

 

4. Noteikt starpgabalu statusu ( zemes kopplatība ir mazāka par noteikto minimālo 

platību 2,0 ha): 

4.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  56350150105, ar platību 1,76 ha; 

4.2. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  56350060046, ar platību 1,3 ha; 

4.3.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  56350110042, ar platību 1,2 ha  

 

5. Reģistrēt zemesgrāmatā un uzsākt īpašumu atsavināšanas procesu likumā noteiktā 

kārtībā: 

 

5.1. „Maskujaiņi”, Viesītes pag., Viesītes nov., īpašuma kadastra numurs 56350090117; 

5.2. „Ievu Grāvis”, Viesītes pag., Viesītes nov., īpašuma kadastra numurs 56350110104; 

5.3. „Mazgraudiņi”, Elkšņu pag., Viesītes nov., īpašuma kadastra numurs56580020115; 

5.4. „Līksnas”, Elkšņu pag., Viesītes nov., īpašuma kadastra numurs 56580030112; 

5.5. „Gundari”, Elkšņu pag., Viesītes nov., īpašuma kadastra numurs 56580070018 

5.6. Silameži”, Saukas pag., Viesītes nov.,56880070143. 

 

6.Veikt dokumentu kārtošanu īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā un uzsākt īpašumu 

atsavināšanas procesu likumā noteiktā kārtībā. 

 

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

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

 

17.# 

Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu 

J.Līcis  

J.Līcis– informē par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav 

Ar  S.B.-------------------  ir noslēgts īres līgums par dzīvokli  . 

2019.gada 18.februārī S.B. ir iesniegts iesniegums, ka vēlas nopirkt 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. Ir laulātā piekrišana. 
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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.marta 

lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot, par- 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), 

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

1. Uzsākt dzīvokļa --------------atsavināšanas procesu. 

2. Nostiprināt Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu 

zemesgrāmatā. 

3. Veikt dzīvokļa īpašuma novērtēšanu pārdošanai 

 

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

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, personai  

 

18.# 

Par 2019.gada 24.janvāra Viesītes novada domes lēmuma Nr.25 “Par piedāvājumu 

dzīvokļa atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā’’ atcelšanu 

J.Līcis 

J.Līcis– informē par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

 Ar 2019.gada 24.janvāra Viesītes novada domes lēmumu (lēmums Nr. 25, prot.Nr.15) 

‘’Par piedāvājumu dzīvokļa atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā’’ L.L.----------------, tika 

piedāvāts iegādāties dzīvokli. 

2019.gada 8.martā iesniegts iesniegums par atteikšanos no dzīvokļa īres, līdz ar to, arī no 

pirkšanas pirmpirkuma kārtībā. Līdz ar to, ir jāatceļ Viesītes novada domes lēmums. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 

2019.gada 13.marta lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot, par- 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris 

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

             Atcelt Viesītes novada domes 2019.gada 24.janvāra lēmumu (lēmums Nr. 25, 

prot.Nr.15) ‘’Par piedāvājumu dzīvokļa atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā’’. 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, personai  

 

19.# 

Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa uzturēšanai 

J.Līcis 

J.Līcis– informē par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 
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2019.gada 28.februārī ir saņemts A.P.------------ iesniegums, kurā lūdz nodot īpašumā bez 

atlīdzības atbilstošas domājamās daļas no zemes gabala, viņai piederošā dzīvokļa Nr.6, kas 

atrodas  ''Druviņas 5’’,  Rites pag., Viesītes nov., uzturēšanai.   

Šīs domājamās daļas ir 610/12533 no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

56800040162, 0,3340 ha platībā. 

Pamatojoties uz  LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

75.panta 4.punktu, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 

2019.gada 13.marta lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot, par- 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris 

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

1.Nodot bez atlīdzības 610/12533 domājamās daļas no zemes gabala  0,3340 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 56800040162---------------,  dzīvokļa Nr.6, kas atrodas ''Druviņās 5’’,  Rites 

pag., Viesītes nov.,  uzturēšanai. 

 

2. Slēgt līgumu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 
 

Izpildei:  nekustamo īpašumu speciālistei S.Puzānei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, personai  

 

20.# 

Par nekustamā īpašuma ‘’Gaiļezeri’’,  Saukas pagasta, Viesītes novadā, sadalīšanu 

J.Līcis 

J.Līcis– informē par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Saņemts D.M. 04.03.2019.  iesniegums par piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, 

Saukas pagasta, ‘’Gaiļezeri’’, sadalīšanu: 

1) atdalot zemes vienību ar platību 10  ha, un piešķirot nosaukumu  ‘’Bērzāji’’, Saukas pag., 

Viesītes nov; 

 2) atdalot zemes vienību ar platību 5,2 ha, un piešķirot nosaukumu  ‘’Palejas’’, Saukas pag., 

Viesītes nov. 

Konstatēts, ka  iecere nav pretrunā ar Viesītes novada teritorijas  plānojumu. 

Izskatot -----------------iesniegumu un 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.marta lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot, par- 9 balsis (Alfons Žuks, 

Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, 

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

1.Atļaut------------  atdalīt no piederošā nekustamā īpašuma ‘’Gaiļezeri’’, Saukas pag., Viesītes 

nov.: 

1.1.   zemes vienību ar platību 10 ha,  neizstrādājot zemes ierīcības projektu: 

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

lauksaimniecība. 



19 
 

       1.1.2.atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu ‘’Bērzāji’’, Saukas pag., Viesītes nov. 

1.2.  zemes vienību ar platību 5,2 ha,  neizstrādājot zemes ierīcības projektu. 

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

lauksaimniecība; 

1.2.2. atdalītajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu ''Palejas’’, 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 

 

 

21.# 

Par piedāvājumu dzīvokļa atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā  

J.Līcis  

J.Līcis– informē par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Ar V.Š. -----------------ir noslēgts īres līgums par dzīvokli Nr.3(trīs), kas atrodas Viesītes novada, 

Viesītē, Raiņa ielā 27(divdesmit septiņi). Ir iesniegts iesniegums, ka vēlas nopirkt 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. Vienošanās nav nepieciešama, jo pilngadīgo ģimenes locekļu nav. 

Samaksa veicama euro. 

 Veicot atsavināmā dzīvokļu īpašumu tirgus novērtējumu, sertificēts nekustamā īpašuma 

vērtētājs Ivars Šapkins noteicis dzīvoklim Nr.3 vērtību EUR 820.00 (astoņi simti simti euro un 

00 centi),  kadastrālā vērtība ir EUR 789.00 (septiņi simti astoņdesmit deviņi euro un 00 centi), 

līdz ar to pārdošanas vērtība nosakāma EUR 820.00 (astoņi simti divdesmit  euro un 00 centi). 

Par dokumentu sagatavošanu atsavināšanai Viesītes novada pašvaldība ieguldījusi EUR 204.40 

(divi simti četrus euro un 40 centus). 

 Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2019.gada 13.marta lēmumu 

(prot.Nr.3), atklāti balsojot, par- 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 

Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret – 

nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:: 

1. Atsavināt, pārdodot par naudu V.Š.-------------- dzīvokli Nr.3 (trīs)  un ar to saistītās 

487/1915 (četri simti astoņdesmit septiņas viens tūkstotis deviņi simti piecpadsmitās) 

domājamās daļas no divām būvēm un zemes gabala (turpmāk –dzīvokļa īpašums), kas atrodas 

Viesītes novada, Viesītē, Raiņa ielā 27 (divdesmit septiņi), ar dzīvokļa īpašuma kadastra 

numuru 56159000035, izmantojot pirmpirkuma tiesības kā dzīvokļa īrniekam. 
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2. Veikt samaksu par dzīvokļa īpašumu EUR 820.00 (astoņi simti divdesmit euro un 00 centus), 

un izdevumus par dokumentu sagatavošanu pārdošanai EUR 204.40, ieskaitot naudu Viesītes 

novada pašvaldībai, A/s SEB banka, kods UNLALV2X009, konts 

LV66UNLA0009013130395,  1 (viena) mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas, vai 

vienoties par citu samaksas termiņu. 

3. Noslēgt pirkuma līgumu. 

4. Pēc samaksas veikšanas parakstīt nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu nodaļai   un  veikt 

visas darbības, lai nostiprinātu īpašuma tiesības zemesgrāmatā. 

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

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, personai  

 

 

22.# 

Par nekustamā īpašuma “Vārnavas jaunā māja”, Viesītes pagastā, sadalīšanu un 

atsavināšanas procesa uzsākšanu 

J.Līcis 

J.Līcis informē par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Saņemts Z.S.---------------, iesniegums par atļauju iegādāties īpašumā saimniecības ēku īpašumā 

‘’Vārnavas jaunā māja’’, ar būves kadastra apzīmējumu 563500602002 un 5635006020003, ar 

pieguļošo zemes gabalu 2,5 ha platībā. 

Izvērtējot iesniegumu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

45.pantu un likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā domes 

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

lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot, par- 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), 

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

1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu Viesītes novada pašvaldībai piederošajam 

nekustamajam īpašumam ‘’Vārnavas jaunā māja’’, Viesītes pagasts, Viesītes novads, 

ar kadastra numuru 56350060202, sadalot divos atsevišķos īpašumos, saskaņā ar 

grafisko pielikumu. 

 

2. Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas 

centrā. 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei S.Puzānei 

Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

23.# 

Par zemes īpašuma Elkšņu pagastā ‘’Klētnieki-Krieviņi’’ zemes vienības un ceļa 

nodošanu valstij  Latvijas  Republikas Zemkopības ministrijas personā 

J.Līcis 

J.Līcis– informē par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 
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Saņemta Akciju sabiedrības ‘’Latvijas valsts meži’’, reģ. Nr. 40003466281, juridiskā 

adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV 1004, Nekustamo īpašumu pārvaldes vēstule ‘’Par 

pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56580070093 un ceļa nodošanu’’.  

Lai veiktu ceļa ‘’Klētnieku ceļš’’ būvniecību Elkšņu pagastā, Viesītes novadā, Akciju 

sabiedrībai ’’Latvijas valsts meži’’ nepieciešama Viesītes novada pašvaldībai tiesiskajā 

valdījumā esošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56580070093 ‘’Klētnieki-Krieviņi’’ 

(1,00 ha platībā- platība tiks precizēta), ar īpašuma kadastra numuru 56580070093. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 

sesto punktu, 4.panta pirmo daļu un otro daļu, 42.panta otro daļu, 43.pantu, tiek lūgts: pieņemt 

lēmumu par Viesītes novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā īpašuma ‘’Klētnieki-

Krieviņi’’ , kadastra numurs 56580070093, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

56580070093 kopplatībā 1.00 ha un ceļa(pielikums Nr.1-zemes vienības un ceļa atrašanās vietas 

shēma) nodošanu valstij, Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas personā, bez atlīdzības. 

         Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām 14.panta pirmās daļas 

2.punktu,  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas sesto punktu, 

4.panta pirmo daļu un otro daļu, 42.panta otro daļu, 43.pantu, domes Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2019.gada 13.marta lēmumu 

(prot.Nr.3), atklāti balsojot, par, pret, atturas, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

             Nodod bez atlīdzības valstij, Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas personā, 

Viesītes novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā īpašuma Viesītes novada  Elkšņu pagastā 

‘’Klētnieki-Krieviņi’’, kadastra numurs 56580070093, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 56580070093 (kopplatībā 1.00 ha) un ceļu. 

 

Pielikums Nr.1-zemes vienības un ceļa atrašanās vietas shēma. 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei S.Puzānei 

Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

24.#. 

Par nekustamā īpašuma ‘’Grantiņi’’,  Saukas pagasta, Viesītes novadā, sadalīšanu 

J.Līcis 

M.Blitsons– informē par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Saņemts V.P.----------------- 14.03.2019.  iesniegums un I.K.-------------- 11.03.2019.iesniegums 

par kopīpašumā esošā nekustamā īpašuma ‘’Grantiņi’’, Saukas pag., Viesītes nov., sadalīšanu, 

atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56880060112, un nosaukuma piešķiršanu 

atdalītajai zemes vienībai . 

Konstatēts, ka Zemes ierīcība šeit nav nepieciešama,  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.marta lēmumu 

(prot.Nr.3), atklāti balsojot, par- 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 

Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret – 

nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 
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1.Atļaut  sadalīt nekustamo īpašumu ‘’Grantiņi’’, Saukas pag., Viesītes nov. ar kadastra numuru 

56880060111, atdalot no tā : 

1. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56880060112, ar platību 5,1 ha,  neizstrādājot zemes ierīcības 

projektu: 

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

lauksaimniecība; 

1.2. atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu ‘’Jaungrantiņi’’, 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 

 

25.# 
Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

J.Līcis 

J.Līcis– informē par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

2019.gada 18.martā ir saņemts M.Z.--------------- iesniegums par nomas tiesību izbeigšanu uz 

zemes vienībām Viesītes novada Saukas pagastā, ar kadastra apzīmējumu 56880040362 0,15ha 

platībā  un 56880040368 1,65 ha platībā. 

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

Ministru kabineta 01.07.2018. noteikumi 58.7 punktu Nr. 350 „Publiskas personas zemes  

nomas un apbūves tiesības noteikumi”, 24.09.2015. Lauku apvidos zemes nomas līguma 

7.1.punktu,  atklāti balsojot, par- 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 

Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret – 

nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:: 

             Izbeigt zemes nomas tiesības  -------------------- uz  zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumu 56880040362   0,15ha platībā un 56880040368   1,65 ha platībā.. 

Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei S.Puzānei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

26.# 
Pamats: Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

12.panta pirmās daļas 2.punkts 

 Ministru kabineta  2003.gada 11.februāra noteikumi Nr.72 ''Kārtība,  

kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu'' 
Par ziņu par deklarēto dzīves vietu anulēšanu 

M.Blitsons 

M.Blitsons– informē par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 
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Atklāti balsojot, par- 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

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

nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1.Anulēt ziņas par N.S. deklarēto dzīvesvietu Viesītes novada, Viesītē, Pavasara ielā 4A-

18. 

2. Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā.  

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta 2.daļu šo domes lēmumu var 

pārsūdzēt  Administratīvajā rajona tiesā (Jelgavā, Atmodas ielā 19) viena mēneša laikā 

no tā spēkā stāšanās dienas. 

Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā 

Pielikums  

2019.gada 21.marta  Viesītes novada domes lēmumam Nr.26 (prot.Nr.3) 

1.Viesītes novada pašvaldībā saņemts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Viesītes komunālā 

pārvalde’’, reģ. Nr. 55403000541, juridiskā adrese: Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes nov., LV 

5237 iesniegums, kurā tiek lūgts anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Viesītes novada, Viesītē, 

Pavasara ielā 4A-18, N.S., jo  nav tiesiska pamata dzīvot īpašumā.    

2. Izvērtējot iesniegumu konstatēts, ka persona ir deklarēta minētajā īpašumā.  

3. Tā kā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ ar savu iesniegumu 

lūdz anulēt deklarēto dzīves vietu, jo īres līgums ir lauzts 2016.gada 12.decembrī, un 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka ‘’ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu anulē, ja attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā’’, tad deklarētā dzīvesvieta ir anulējama.  

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.p.1.un 2.d., administratīvais akts (lēmums) 

stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Uzskatāms, ka pa pastu sūtīts administratīvais 

akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. 

5. Pamatojoties uz iepriekš minēto, atklāti balsojot, par- 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris 

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

5.1. Anulēt ziņas par N.S.----------------- deklarēto dzīvesvietu Viesītes novada, Viesītē, 

Pavasara ielā 4A-18. 

5.2. Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā. 

 

27.# 
Pamats: Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

12.panta pirmās daļas 2.punkts 

LR MK 2003.gada 11.februāra noteikumi Nr.72 ''Kārtība,  

kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu'' 

Par ziņu par deklarēto dzīves vietu anulēšanu 

M.Blitsons 

M.Blitsons– informē par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- Ierosina apstiprināt. 
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Deputātiem iebildumu nav. 

 

Atklāti balsojot, par- 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

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

nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1.Anulēt ziņas par I.M.   ----------------- deklarēto dzīvesvietu Viesītes novada, Viesītē, Smilšu 

ielā 35-16. 

2. Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā.  

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta 2.daļu, šo domes lēmumu var pārsūdzēt  

Administratīvajā rajona tiesā (Jelgavā, Atmodas ielā 19) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā. 
Pielikums 

2019.gada 21.marta  Viesītes novada domes lēmumam Nr.27 (prot.Nr.3) 

1.Viesītes novada pašvaldībā saņemts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Viesītes komunālā 

pārvalde’’, reģ. Nr. 55403000541, juridisk;a adrese: Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes nov., LV 

5237 iesniegums, kurā tiek lūgts anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Viesītes novada, Viesītē, 

Smilšu ielā 35-16 I.M., jo nav tiesiska pamata dzīvot īpašumā.    

2. Izvērtējot iesniegumu konstatēts, ka persona ir deklarēta minētajā īpašumā.  

3. Tā kā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ ar savu iesniegumu 

lūdz anulēt deklarēto dzīves vietu I.M. jo īres līgums ir lauzts 2011.gada decembrī, un 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka ‘’ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu anulē, ja attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā’’, tad deklarētā dzīvesvieta ir anulējama.  

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.p.1.un 2.d., administratīvais akts (lēmums) 

stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Uzskatāms, ka pa pastu sūtīts administratīvais 

akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. 

5. Pamatojoties uz iepriekš minēto, atklāti balsojot, par- 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris 

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

5.1. Anulēt ziņas par I.M. deklarēto dzīvesvietu Viesītes novada, Viesītē, Smilšu ielā 35-

16. 

5.2. Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā. 

 

28.# 
Par Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītā projekta “Saukas ezera 

apsaimniekošanas plāna izstrāde” īstenošanu aktivitātē “Plānošanas dokumentu izstrāde 

publisko ūdeņu pārvaldībai”  

G.Dimitrijeva  

G.Dimitrijeva - informē par sagatavoto lēmuma projektu, pašvaldības līdzfinansējums nav 

vajadzīgs.   

A.Žuks- Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 
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Latvijas vides aizsardzības fonds ir atbalstījis projektu “Saukas ezera apsaimniekošanas plāna 

izstrāde”. Ar šo projektu Viesītes novada pašvaldība piedalījās 2018.gadā izsludinātajā projektu 

konkursā, kura ietvaros atbalstāmā apakšaktivitāte 3.1 ir “Plānošanas dokumentu izstrāde 

publisko ūdeņu pārvaldībai“.  

Dokumenta izstrādei piešķirtais projekta finansējums ir EUR 7260,00, kas sastāda 100% no 

kopējā projekta budžeta.  Projekta īstenošanas laiks 03.2019. – 03.2020. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, Viesītes novada attīstības programmas 

2014.-2020.gadam ilgtermiņa prioritātes IP3 Stratēģiskais mērķis 3: „Dabas kapitāla un ainavu 

ilgtspējīga apsaimniekošana”, vidēja termiņa prioritātes VP2 “Gudras novada pārvaldes 

veidošana”, Rīcības plānu 2014.-2020.gadam RV .2.1 „Kvalitatīva pārvalde” Uzdevumu 3 

“Paaugstināt pārvaldes kapacitāti”, 18.punktu “Stiprināt attīstības plānošanas kapacitāti Viesītes 

novada pašvaldībā”,  atklāti balsojot, par- 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), 

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

 

1. Izstrādāt plānošanas dokumentu “Saukas ezera apsaimniekošanas plāns” projekta 

“Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” ietvaros.  

 

2. Atvērt projekta kontu Valsts kasē. 

 

Atbildīgie – Attīstības un plānošanas nodaļa, Grāmatvedības un finanšu nodaļa. 

Informēt biedrību “Saukas dabas parka biedrība”.  
 

29.# 

Par mežaudžu uzņemšanu grāmatvedības uzskaitē   

A.Maļinovska 

A.Maļinovska– informē par sagatavoto lēmuma projektu. Tās ir mežaudzes Mīlestības saliņā. 

A.Žuks- Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Izskatīts Viesītes novada pašvaldības galvenās grāmatvedes A.Maļinovskas iesniegums par 

konstatētajām starpībām pašvaldībai piederošo  mežaudžu uzskaitē, kas konstatēts 

inventarizācijas gaitā.           

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

grāmatvedības kārtošanu un organizēšanu”, atklāti balsojot, par-  9 balsis (Alfons Žuks, 

Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, 

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

          Sakarā ar konstatētajām neprecizitātēm veicot inventarizāciju pašvaldībai piederošajām 

mežaudzēm, atļaut Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības un finanšu nodaļai uzņemt 

grāmatvedības uzskaitē 2 mežaudzes: 

1. Robežu iela 25, Viesīte, ar kadastra Nr.56150010782, vērtība 1682,00 EUR. 

2. Robežu iela 25, Viesīte, ar kadastra Nr.56150010764, vērtība 1872,00 EUR. 

Atbildīgais – galvenā grāmatvede A.Maļinovska  

Kontrolei – pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei 
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30.# 
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils novada pašvaldību (izglītības jomā) 

 

A.Žuks, S.Andruškeviča, J.Līcis 

S.Andruškeviča– informē par sagatavoto lēmuma projektu, par Jēkabpils novada pašvaldības 

atsūtīto deleģēšanas līguma projektu. Jēkabpils novada pašvaldība ir izveidojusi atsevišķu 

Izglītības pārvaldi un atsevišķu Kultūras pārvaldi. Līdz ar to būtu jāslēdz 2  atsevišķi līgumi 

par uzdevumu deleģēšanu, gan izglītības jomā, gan kultūras jomā. 

Vai nevarētu visu novadu pašvaldības slēgt līgumu ar Jēkabpils pilsētas izglītības pār valdi. 

Cik tad vairs to skolu palikušas.  

J.Līcis – domā, ka to varētu darīt. 

L.Medvecka – informē, ka saskaņā ar iesniegtajām tāmēm pašvaldības 2019.gada budžetā 

jānosaka dotācija 10646 EUR apmērā  Jēkabpils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes 

uzturēšanas izdevumu segšanai un dotācija 2778 EUR apmērā interešu izglītības starpnovadu 

pasākumu organizēšanai 

A.Žuks- Ierosina apstiprināt lēmuma projektu 

Deputātiem iebildumu nav. 

Izskatot Jēkabpils novada pašvaldības sagatavoto Deleģēšanas līguma projektu par likuma “Par 

pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 4.punktā, 21.punktā un 22.punktā,  Izglītības likuma 

17.pantā noteikto pašvaldības autonomo funkciju deleģēšanu izglītības jomā un Dziesmu un 

deju svētku likumā noteiktos pārvaldes uzdevumu deleģēšanu , saskaņā ar Jēkabpils novada 

Izglītības pārvaldes nolikumu. 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 10.panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 40.panta trešo daļu, 41.panta pirmo daļu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 21.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par 

-  9  balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Māris Lācis, Anatolijs Kvitkovs, 

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

dome NOLEMJ: 

1. Slēgt deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils novada pašvaldību par likuma “Par 

pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 4.punktā, 21.punktā un 22.punktā,  Izglītības likuma 

17.pantā noteikto pašvaldības autonomo funkciju deleģēšanu izglītības jomā un 

Dziesmu un deju svētku likumā noteiktos pārvaldes uzdevumu deleģēšanu, saskaņā ar 

Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes nolikumu un iesniegto Jēkabpils novada 

pašvaldības Izglītības pārvaldes uzturēšanas izdevumu aprēķinu un interešu izglītības 

starpnovadu pasākumu organizēšanai 2019.gadam.  

2. Saskaņā ar deleģēšanas līgumu, pašvaldības 2019.gada budžetā noteikt dotāciju 10646 

EUR apmērā  Jēkabpils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes uzturēšanas izdevumu 

segšanai un dotāciju 2778 EUR apmērā interešu izglītības starpnovadu pasākumu 

organizēšanai 

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

Zināšanai- Jēkabpils novada pašvaldībai, grāmatvedības un finanšu nodaļai, Viesītes vidusskolas 

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

 

32.# 
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils novada pašvaldību (kultūras jomā) 

 

A.Žuks, S.Andruškeviča,  

S.Andruškeviča– informē par Jēkabpils novada pašvaldības atsūtīto deleģēšanas līguma 

projektu par kultūras jomu. Uzskata, ka vai vispār tāds līgums jāslēdz. Viesītes kultūras pils 
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direktore, komitejas sēdē teica, ka viņai šīs līgums nav vajadzīgs. Laukos nav nekādu 

kolektīvu. Jādomā jautājums, ko darīt. 

 

L.Medvecka – informē, ka saskaņā ar iesniegtajām tāmēm pašvaldības 2019.gada budžetā būtu 

jānosaka dotācija 1527 EUR  Jēkabpils  novada pašvaldības Kultūras pārvaldes kopīgi 

organizēto pasākumu izdevumiem, starpnovadu pasākumu organizēšanai 

 

Deputāti debatē par šo jautājumu un vienojas atlikt uz nākošo sēdi. Lēmums netiek 

pieņemts. 

 

 

Sēde beidzas plkst.16.00 

 

 

Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks 2019.gada  18.aprīlī 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs          (personiskais paraksts)                                   A.Žuks 

2019.gada  26.martā 

 

 

Protokoliste                    (personiskais paraksts)                                         D.Vītola 

2019.gada 26.martā 

 

 

 

 


