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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 

 

2015.gada 21.oktobrī                                                                                              Nr.12 

 

Sēde sasaukta  plkst.14.00  

Sēdi atklāj  plkst. 14.00 

 

Sēdi vada: 

Novada domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs  

 

Sēdi protokolē: 

Pašvaldības kancelejas vadītāja Daina Vītola 

 

Piedalās novada domes deputāti: Vita Elksne,  Juri Līcis, Māris Malcenieks, Roberts 

Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds,  
 

Nepiedalās: Svetlana Andruškeviča  – darbnespēja  

                     Andris Baldunčiks – ārzemju komandējums 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Alfons Žuks – pašvaldības izpilddirektors 

Lidija Medvecka – finansiste  

Anita Maļinovska – galvenā grāmatvede 

Ināra Zīriņa – pašvaldības juriste 

Dainis Černauskis – Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs 

Sanita Lūse – Saukas pagasta pārvaldes vadītāja 

Inese Vītola – attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 

Māris Blitsons – SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs  

Sarmīte Matačina – Viesītes novada Sociālā dienesta vadītāja  

Svetlana Puzāne – nekustamo īpašumu vecākā speciāliste 

 
Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs        

Jānis Dimitrijevs  atklāj domes sēdi 

 

J.Dimitrijevs – ierosina darba kārtībā papildus iekļaut 27.- 29.jautājumus 

PAPILDUS JAUTĀJUMI: 

27. Par zemes ierīcības projekta Peldu iela 2, Viesīte, Viesītes nov., apstiprināšanu 

Ziņo: S.Puzāne 

28. Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam Viesītes novada, Elkšņu pagasta, 

„Prauliņi”. 

Ziņo: S.Puzāne 

mailto:dome@viesite.lv
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29. Par bibliotēku informācijas sistēmas ALISE-i ieviešanu bez maksas. 

Ziņo: J.Dimitrijevs  

Un apstiprināt darba kārtību kopumā ar 29.jautājumiem  
Domes deputātiem iebildumu nav. Atklāti balsojot, par – 7 balsis (Jānis Dimitrijevs, Vita Elksne, Juris 

Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds) pret- nav, atturas- nav,  

Viesītes novada dome NOLEMJ:      

 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību kopumā ar 29.jautājumiem 

 

Informatīvie jautājumi: novada domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs, pašvaldības 

izpilddirektors Alfons Žuks, attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Inese Vītola (par 

projektu ieviešanu) 
1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Brīvības ielā 23, Viesītē, ar 

kadastra Nr.5615 001 0635 izsoles protokola apstiprināšanu. 

Ziņo: I.Zīriņa 

2. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Pīrāgi”, Viesītes pagastā, ar 

kadastra Nr.5635 011 0130 izsoles protokola apstiprināšanu. 

Ziņo: I.Zīriņa 

3. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Meža Caunas”, Viesītes 

pagastā  izsoli un noteikumu Nr.18/2015 apstiprināšanu. 

Ziņo: I.Zīriņa 

4. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Sandras”, Saukas pagastā 

atkārtotu izsoli un noteikumu Nr.19/2015 apstiprināšanu. 

Ziņo: I.Zīriņa 

5. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Irbenāji”, Rites pagastā 

atkārtotu izsoli un noteikumu Nr.20/2015 apstiprināšanu. 

Ziņo: I.Zīriņa 

6. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Mazeņģelīši” atkārtotu 

izsoli un noteikumu Nr.21/2015 apstiprināšanu. 

Ziņo: I.Zīriņa 

7. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu 

Ziņo: A.Maļinovska 

8. Par bezcerīgo debitoru (mirušo) parādu norakstīšanu 

Ziņo: A.Maļinovska 

9. Par Viesītes novada pašvaldības Viesītes Sporta skolas skolēnu (audzēkņu) izmaksu 

apstiprināšanu veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem. 

Ziņo: L.Medvecka 

10. Par līguma slēgšanu ar SIA „VR Audits” par zvērināta revidenta pakalpojumiem 

2015.gada  finanšu pārskata revīzijai 

Ziņo: A.Maļinovska 

11. Par datorikas mācību priekšmeta mācību aprīkojuma iegādi Viesītes vidusskolai 

Ziņo: J.Dimitrijevs 

12. Par līdzekļu piešķiršanu ūdens skaitītāju iegādei 

Ziņo: J.Dimitrijevs, M.Blitsons 

13. Par finansējuma piešķiršanu Rites pamatskolai pagarinātās dienas grupas apmaksai 

Ziņo: J.Dimitrijevs, L.Medvecka 

14. Par transporta izdevumu segšanu novada senioru pieredzes apmaiņas braucienam  
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Ziņo: J.Dimitrijevs 

15. Par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku Atlīdzības 

nolikuma Amatalgu sarakstā  

Ziņo: J.Dimitrijevs 

16. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu no O.B. 

Ziņo: I.Zīriņa 

17. Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10/2015 „Par grozījumu un 

papildinājumiem Viesītes novada pašvaldības 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos 

Nr.15/2014 „Par pabalstiem Viesītes novadā ”” apstiprināšanu. 

Ziņo: S.Matačina 

18. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 

Ziņo: A.Žuks 

19. Par īres līgumu pagarināšanu 

Ziņo: A.Žuks 

20. Par Vidusdaugavas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2015.-2020. gadam 

apstiprināšanu 

Ziņo: I.Vītola 

21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu B.M. 

Ziņo: J.Līcis 

22. Par nosaukuma piešķiršanu Viesītes novada pašvaldībai piekritīgajam zemes īpašumam un 

īpašuma tiesību nostiprināšanu uz to zemesgrāmatā 

Ziņo: J.Līcis 

23. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Ezerieši”, Saukas pagastā. 

Ziņo J.Līcis 

24. Par Viesītes novada pašvaldībai piekritīgo zemes īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā. 

Ziņo: J.Līcis 

25. Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam Viesītes novada, Viesītes pagasta „Mežs”. 

Ziņo: J.Līcis 

26. Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5635 006 0188. 

Ziņo: J.Līcis 

27. Par zemes ierīcības projekta Peldu iela 2, Viesīte, Viesītes nov., apstiprināšanu 

Ziņo: S.Puzāne 

28. Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam Viesītes novada, Elkšņu pagasta, 

„Prauliņi”. 

Ziņo: S.Puzāne 

29.Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5688 003 0041. 

Ziņo: S.Puzāne 

30. Par bibliotēku informācijas sistēmas ALISE-i ieviešanu Rites bibliotēkā. 

Ziņo: J.Dimitrijevs  

 

1.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Brīvības ielā 23, Viesītē, 

Viesītes novads, ar kadastra numuru 5615 001 0635 izsoles protokola apstiprināšanu 

J.Dimitrijevs,  I.Zīriņa 
I.Zīriņa  – informē par sagatavoto lēmuma projektu, par izsoles rezultātiem. 

J.Dimitrijevs - ierosina apstiprināt izsoles protokolu un lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav.  
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Saskaņā ar 2015.gada 2.oktobrī notikušo izsoli Viesītes novada pašvaldībai piederošajam 

nekustamajam īpašumam Viesītes novada, Viesītē, Brīvības ielā 23 ar kadastra Nr. 5615 001 

0635, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21.panta 19.punktu, Ministru kabineta 

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

grāmatvedības uzskaiti”, Viesītes novada domes 2015.gada 19.augusta lēmumu Nr.7 

(prot.Nr.10) „Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītē, Brīvības 

ielā 23 izsoli un noteikumu Nr.15/2015 apstiprināšanu”, Viesītes novada pašvaldības un tās 

padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku,  ņemot 

vērā domes Finanšu komitejas 2015.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.10), atklāti 

balsojot par – 7 balsis (Jānis Dimitrijevs, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts 

Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome 

NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt 2015.gada 2.oktobra izsoles protokolu par Viesītes novada pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma Brīvības ielā 23, Viesīte, Viesītes novads, ar kadastra Nr. 5615 

001 0635, izsoli (izsoles protokols pielikumā uz 1 lapas). 

2. Objektu kā vienīgais dalībnieks nosolīja V.F. par 3220,00 EUR (trīs tūkstoši divi simti 

divdesmit euro). 
Zināšanai: galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai,  

Kontrolei: izpilddirektoram A.Žukam 

 

 

2.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Pīrāgi”, Viesītes 

pagasts, Viesītes novads, ar kadastra numuru 5635 011 0130  

izsoles protokola apstiprināšanu 

 J.Dimitrijevs, I.Zīriņa 
I.Zīriņa  – informē par sagatavoto lēmuma projektu, par izsoles rezultātiem. 

J.Dimitrijevs - ierosina apstiprināt izsoles protokolu un lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav.  

 

Saskaņā ar 2015.gada 2.oktobrī notikušo izsoli Viesītes novada pašvaldībai piederošajam 

nekustamajam īpašumam Viesītes novada, Viesītes pagastā, „Pīrāgi”, ar kadastra Nr. 5635 011 

0130, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21.panta 19.punktu, Ministru kabineta 

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

grāmatvedības uzskaiti”, Viesītes novada domes 2015.gada 19.augusta lēmumu Nr.6 

(prot.Nr.10) „Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes pagastā, 

„Pīrāgi” izsoli un noteikumu Nr.14/2015 apstiprināšanu”, Viesītes novada pašvaldības un tās 

padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku,  ņemot 

vērā domes Finanšu komitejas 2015.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.10), atklāti 

balsojot par – 7 balsis (Jānis Dimitrijevs, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts 

Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome 

NOLEMJ: 
1. Apstiprināt 2015.gada 2.oktobra izsoles protokolu par Viesītes novada pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma „Pīrāgi”, Viesītes pagasts, Viesītes novads, ar kadastra 

numuru 5635 011 0130, izsoli (izsoles protokols pielikumā uz 1 lapas). 

2. Objektu kā vienīgais dalībnieks nosolīja L.P. par 2520,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti 

divdesmit euro). 

 
Zināšanai: galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai,  

Kontrolei: izpilddirektoram A.Žukam 
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3.# 

Par Viesītes pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašuma  

Viesītes novada, Viesītes pagasta, ''Meža Caunas'' izsoli  

un noteikumu Nr.18/2015 apstiprināšanu 

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

J.Dimitrijevs,  I.Zīriņa 
I.Zīriņa  – informē par sagatavoto lēmuma projektu un izsoles noteikumu projektu  

J.Dimitrijevs - ierosina apstiprināt lēmuma projektu un noteikumu projektu. 

Deputātiem iebildumu nav.  

 
1. Nekustamais īpašums Viesītes novada, Viesītes pagasta, ''Meža Caunas'' ar kadastra numuru 

5635 006 0069 sastāv no 7,54 ha zemes, un īpašuma tiesības Viesītes novada pašvaldībai uz to 

nostiprinātas Viesītes pagasta zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1000 0054 4252. 

2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otrā daļā noteikts, ka likuma 4.panta 

ceturtajā daļā minētās mantas ( īpašums ''Meža Caunas'' attiecināms uz šo pantu un daļu -starpgabala 

statuss), atsavināšana izsludināma kā izsole, kā to paredz šis likums. Taču, īpašumu, kuri robežojas ar 

izsolāmo mantu, īpašniekiem, ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo īpašumu, ja viņi mēneša laikā 

iesniedz pieteikumu par īpašuma pirkšanu. Tādā gadījumā īpašums tiek pārdots par nosacīto cenu. Ja 

tiek iesniegti iesniegumi no vairākām personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības, izsole notiek to starpā. 

Pirmpirkuma tiesības ir 6(sešām) personām. Tām jāizsūta paziņojumi.   

3. Izsole tiek rīkota, ja nav neviena iesnieguma par pirmpirkuma tiesībām. 

4. Ja iesniegums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu netiks saņemts, izsole tiks rīkota 

2015.gada 4.decembrī plkst.10.00. Izsoles solis 100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi). 

5. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu tika veikta nekustamā 

īpašuma novērtēšana, pieaicinot licenzētu vērtētāju Ivaru Šapkinu, LĪVA profesionālais sertifikāts 

Nr.131. Īpašums novērtēts par 10300.00 EUR (desmit tūkstoši trīs simti euro un 00 centiem). Īpašuma 

uzmērīšanas un novērtēšanas izdevumi ir 2262.00 EUR (divi tūkstoši divi simti sešdesmit divi euro un 

00 centi). 

6. Līdz ar to nekustamā īpašuma pārdošanas nosacītā cena un izsoles sākumcena tiek noteikta 

12562.00 EUR (divpadsmit tūkstoši pieci simti sešdesmit divi euro un 00 centi). 

7. Jāapstiprina izsoles noteikumi gadījumam, ja pirmpirkuma tiesīgās personas nepieteiksies un 

līgums netiks noslēgts.  

8. Ņemot vērā minēto un pamatojoties  uz  likuma “Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanu” 1.pantu, 3.panta 2.punktu, likuma “Par pašvaldībām”14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 8. un 11, pantiem, 14.panta otro 

daļu,  ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2015.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.10), atklāti 

balsojot par – 7 balsis (Jānis Dimitrijevs, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts 

Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, Viesītes novada pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu Viesītes novada, Viesītes pagasta ''Meža Caunas'', ar 

kadastra numuru 5635 006 0069, sākumcena un nosacītā cena 12562.00 EUR (divpadsmit 

tūkstoši pieci simti sešdesmit divi euro un 00 centi).  

2. Uzaicināt nekustamo īpašumu īpašniekus, kuru īpašumi robežojas ar izsolāmo 

īpašumu un, kuri var iegādāties lauksaimniecības zemi atbilstoši likuma „Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos” izvirzītajiem nosacījumiem izmantot viņiem pienākošās 

pirmpirkuma tiesības un iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu likumā 

noteiktajā termiņā.  

3. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus Nr.18/2015 „Nekustamā 

īpašuma Viesītes novada, Viesītes pagasta, „Meža Caunas” izsoles noteikumi”. 

3. Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: Māris Malcenieks (komisijas priekšsēdētājs), 

Alfons Žuks, Anita Maļinovska Svetlana Puzāne, Ināra Zīriņa. 

4. Ievietot sludinājumu ‘’Latvijas Vēstnesis’’, kā arī pašvaldības mājas lapā un 

informatīvajā izdevumā ''Viesītes novada vēstis''. 
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Pielikumā: Noteikumi Nr.18/2015 uz 2 lapām 

 

Izpildei – pašvaldības juristei I.Zīriņai 

Zināšanai – galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai 

 

 

4.# 
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašuma Viesītes novada, Saukas 

pagasta, ''Sandras'' atkārtotu izsoli un noteikumu Nr.19/ 2015 apstiprināšanu 
------------------------------------------------ 

J.Dimitrijevs,  I.Zīriņa 

 

I.Zīriņa  – informē par sagatavoto lēmuma projektu un atkārtotās  izsoles noteikumu projektu  

J.Dimitrijevs - ierosina apstiprināt lēmuma projektu un noteikumu projektu. 

Deputātiem iebildumu nav.  

 

1. Nekustamais īpašums ''Sandras'' ar kadastra numuru 5688 006 0189, atrodas Viesītes novada, Saukas 

pagastā, tas sastāv no 1,54 ha zemes, un īpašuma tiesības Viesītes novada pašvaldībai uz to 

nostiprinātas Saukas pagasta zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1000 0054 4095. 

2. Tiek rīkota atkārtota izsole, uz pirmo izsoli nebija neviena iesnieguma par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu, un arī uz izsoli nepieteicās neviena persona. 

3. Tā kā uz pirmo izsoli neviena persona nepieteicās, var rīkot atkārtotu izsoli, izsoles cenu samazinot 

līdz 20 % no sākuma cenas. Viesītes novada domes Finanšu komiteja lēmusi sākuma cenu samazināt 

līdz 10%. Sākotnējā izsoles cena bija EUR 3055.00 (trīs tūkstoši piecdesmit pieci) euro, bet atkārtotas 

izsoles cena noteikta EUR 2750.00 (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit) euro. 

4. Jāapstiprina atkārtotas izsoles noteikumi.  

5. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Pamatojoties uz  likuma “Par valsts un pašvaldības finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 1.pantu, 3.panta 2.punktu, likuma “Par 

pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta 19.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 

8. un 11, pantiem, 14.panta otro daļu,  ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2015.gada 14.oktobra 

sēdes atzinumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot par – 7 balsis (Jānis Dimitrijevs, Vita Elksne, Juris 

Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret - nav, atturas - 

nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 
5.1. Atsavināt, pārdodot atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli Viesītes novada pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu Viesītes novada, Saukas pagasta, ''Sandras'', ar kadastra numuru 

5688 006 0189, sākumcena 2750.00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro).  

5.2.  Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus Nr.19/2015 „Nekustamā īpašuma 

Viesītes novada, Saukas pagasta „Sandras” atkārtotas izsoles noteikumi”. 

5.3. Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: Māris Malcenieks (komisijas priekšsēdētājs), Alfons 

Žuks, Anita Maļinovska Svetlana Puzāne, Ināra Zīriņa. 

5.4. Ievietot sludinājumu ‘’Latvijas Vēstnesis’’, pašvaldības mājas lapā, informatīvajā izdevumā 

''Viesītes novada vēstis''. 

 

Pielikumā: Noteikumi Nr.19/ 2015 uz 2 lapām 

 

Izpildei – pašvaldības juristei I.Zīriņai 

Zināšanai – galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai 

 

 

5.# 
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašuma Viesītes novada, Rites pagasta, 

''Irbenāji'' atkārtotu izsoli un noteikumu Nr.20/ 2015 apstiprināšanu 

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

J.Dimitrijevs,  I.Zīriņa 

I.Zīriņa  – informē par sagatavoto lēmuma projektu un atkārtotās  izsoles noteikumu projektu  

J.Dimitrijevs - ierosina apstiprināt lēmuma projektu un noteikumu projektu. 
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Deputātiem iebildumu nav.  

 

 

1. Nekustamais īpašums ''Irbenāji'' ar kadastra numuru 5680 004 0236 atrodas Viesītes novada, Rites 

pagastā, tas sastāv no zemes gabala 7,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5680 004 0236, un īpašuma 

tiesības Viesītes novada pašvaldībai uz to nostiprinātas Rites  pagasta zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 

1000 0054 4089. 

2. Tā kā uz pirmo izsoli neviena persona nepieteicās, var rīkot atkārtotu izsoli, izsoles cenu samazinot 

līdz 20 % no sākuma cenas. Viesītes novada domes Finanšu komiteja lēmusi sākuma cenu samazināt 

līdz 10%. Sākotnējā izsoles cena bija 11100.00 EUR(vienpadsmit tūkstoši viens simts)  euro, bet 

atkārtotas izsoles cena noteikta 10000.00 EUR (desmit tūkstoši)  euro. 

3. Atkārtota izsole tiks rīkota 2015.gada 4.decembrī plkst.9.00. Izsoles solis 100.00 EUR (viens simts 

euro un 00 centi). 

4. Jāapstiprina atkārtotas izsoles noteikumi.  

5. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Pamatojoties uz  likuma “Par valsts un pašvaldības finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 1.pantu, 3.panta 2.punktu, likuma “Par 

pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta 19.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 

8. un 11, pantiem, 14.panta otro daļu,  ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2015.gada 14.oktobra 

sēdes atzinumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot par – 7 balsis (Jānis Dimitrijevs, Vita Elksne, Juris 

Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret - nav, atturas - 

nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 
5.1. Atsavināt, pārdodot atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli Viesītes novada pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu Viesītes novada, Rites pagasta, ''Irbenāji'', ar kadastra numuru 

5680 004 0236, sākumcena  10000.00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi).  

5.2.  Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus Nr.20/2015 „Nekustamā īpašuma 

Viesītes novada, Rites pagasta „Irbenāji” atkārtotas izsoles noteikumi”. 

5.3. Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: Māris Malcenieks (komisijas priekšsēdētājs), Alfons 

Žuks, Anita Maļinovska Svetlana Puzāne, Ināra Zīriņa. 

5.4. Ievietot sludinājumu ‘’Latvijas Vēstnesis’’, pašvaldības mājas lapā, informatīvajā izdevumā 

''Viesītes novada vēstis''. 

Pielikumā: Noteikumi Nr.19/ 2015 uz 2 lapām 

 

Izpildei – pašvaldības juristei I.Zīriņai 

Zināšanai – galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai 

 

6.# 

Par Viesītes pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašuma  

Viesītes novada, Viesītes pagasta ''Mazeņģelīši'' atkārtotu izsoli  

un noteikumu Nr.21/2015 apstiprināšanu 

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

J.Dimitrijevs, I.Zīriņa 
I.Zīriņa  – informē par sagatavoto lēmuma projektu un atkārtotās  izsoles noteikumu projektu  

J.Dimitrijevs - ierosina apstiprināt lēmuma projektu un noteikumu projektu. 

Deputātiem iebildumu nav.  

 

Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu” 1.pantu, 3.panta 2.punktu, likuma “Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās 

daļas 3.punktu, 21.panta 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās 

daļas 1.punktu, 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 8. un 11, pantiem, 14.panta otro daļu,  ņemot vērā 

domes Finanšu komitejas 2015.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot par – 7 

balsis (Jānis Dimitrijevs, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina 

Pečauska, Rimants Šveds), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 
1. Atsavināt, pārdodot atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli Viesītes novada pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu Viesītes novada, Viesītes pagasta, ''Mazeņģelīši'', ar kadastra 
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numuru 5635 009 0124, sākumcena  1750.00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit 

euro un 00 centi).  

2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus Nr.21/2015 „Nekustamā 

īpašuma Viesītes novada, Viesītes pagasta „Mazeņģelīši” atkārtotas izsoles noteikumi”. 

3. Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: Māris Malcenieks (komisijas priekšsēdētājs), 

Alfons Žuks, Anita Maļinovskam Svetlana Puzāne, Ināra Zīriņa. 

4. Ievietot sludinājumu ‘’Latvijas Vēstnesis’’, kā arī pašvaldības mājas lapā un 

informatīvajā izdevumā ''Viesītes novada vēstis''. 

 
Izpildei – pašvaldības juristei I.Zīriņai 

Zināšanai – galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai 

 
 

7.# 

Par pamatlīdzekļu norakstīšanu  
----------------------------------------------------------------------------------- 

A.Maļinovska 

A.Maļinovska  – informē par sagatavoto lēmuma projektu. 

J.Dimitrijevs - ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav.  

 

Ņemot vērā saņemtos iesniegumus no Rites pagasta bibliotēkas vadītājas S.Raupes, Viesītes 

Mūzikas un mākslas skolas direktores I.Bartkevičas, Rites pagasta pārvaldes kasieres 

A.Kampes, Elkšņu pagasta bibliotēkas vadītājas I.Černauskas, Saukas pagasta pārvaldes 

vadītājas S.Lūses, Viesītes vidusskolas direktora A.Baldunčika, Viesītes bibliotēkas vadītājas 

L.Griškenas  par pamatlīdzekļu norakstīšanu, pamatojoties 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 

2015.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot par – 7 balsis (Jānis 

Dimitrijevs, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants 

Šveds), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 
 

1. Atļaut norakstīt pamatlīdzekļus un mazvērtīgo inventāru, kuru turpmākā lietošana 

nav ekonomiski lietderīga:  

 
Inventāra Nr. Nosaukums Skaits 

Viesītes Mūzikas un mākslas skola   

M20122 Printeris Laser Jet 1 

M20121 Printeris Color Laser Jet 1 

Rites pagasta bibliotēka   

M20093 Skeneris EPSON 1260 1 

M20094 HP Laser Jet 1000w printeris 1 

P007162 Dators Evo 510 SFF monitors 1 

P007164 Sistēmbloks P2 3,0 Gjz/512 MB 1 

Rites pagasta pārvalde   

M70245 Fakss Canon FAX B820 1 

P007125 Printeris HP Laser Jet 1100 1 

Elkšņu pagasta bibliotēka   

P006066 Videomagnetofons PANASONIC SO225 1 

M20152 Televizors krāsu IVC AV2113EE 1 

Elkšņu pagasta pārvalde   

1006037 Drukas iekārta XEROX 1 

P006510 Sūkņa vadības skapis 1444 1 

P006069 Gaismeklis Forstreet 4 1 

Saukas pagasta pārvalde   

M40948 Monitors LCD 1 
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P004904 Sistēmbloks P4/2,2/256/40 1 

Viesītes bibliotēka   

M20090  Monitors Samsung 550s 15 2 

M20036 Putekļu sūcējs LG 1 

P000071 Dators C400/64/6/CD/EP325 2002 2 

P001304 Tintes faksa aparāts „Canon B-140”a 1 

Viesītes vidusskola (saraksts pielikums uz 2 lapām) 20 

 

2. Pašvaldības Grāmatvedības un finanšu nodaļai  norakstītos pamatlīdzekļus izslēgt no 

bilances. 

 

Atbildīgais –galvenā grāmatvede A.Maļinovska 

Kontrolei – izpilddirektoram A.Žukam 

 

8.# 

Par bezcerīgo debitoru (mirušo) parādu norakstīšanai 

 A.Maļinovska 
A.Maļinovska  – informē par sagatavoto lēmuma projektu. 

J.Dimitrijevs - ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav.  

 

           Izskatīts Viesītes novada pašvaldības galvenās grāmatvedes Anitas Maļinovskas 

2015.gada 24.septembra iesniegums „Par debitoru(mirušo) parādu norakstīšanu”, kurā lūdz 

atļaut norakstīt mirušas personas parādu par kopējo summu 16.89 EUR. 

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

„Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizēšanu”, ņemot vērā domes Finanšu 

komitejas 14.10.2015. sēdes atzinumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot par – 7 balsis (Jānis 

Dimitrijevs, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants 

Šveds), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

           Sakarā ar to, ka persona mirusi, atļaut  norakstīt bezcerīgo debitoru parādu par 

komunālajiem maksājumiem adresē: Uceni-1, Rites pagasts, Viesītes nov. par kopējo summu 

16.89 EUR.  

 

Iesniegums pielikumā uz 1 lapas. 

 

Atbildīgais – galvenā grāmatvede A.Maļinovska 

Kontrolei – pašvaldības izpilddirektoram A.Žukam 

 

9.# 

Par Viesītes novada pašvaldības Viesītes Sporta skolas skolēnu (audzēkņu) izmaksu 

apstiprināšanu veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem  

L.Medvecka 
L.Medvecka  – informē par sagatavoto lēmuma projektu. 

J.Dimitrijevs - ierosina to 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 14.10.2015. sēdes atzinumu 

(prot.Nr.10), atklāti balsojot par – 7 balsis (Jānis Dimitrijevs, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris 

Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret - nav, atturas - nav, Viesītes 

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

pašvaldības Viesītes Sporta skolā uz 2015.gada 1.septembri, veicot pašvaldību 

savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (1.pielikums). 

 

2. Uzdot pašvaldības grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot līgumus par Viesītes 

novada pašvaldības un attiecīgās pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par 

izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, un veikt norēķinu analītisko uzskaiti. 

 
1.pielikums  Viesītes novada pašvaldības Viesītes Sporta skolas audzēkņu izmaksas uz 01.09.2015. uz 

1 lapas. 

 
 

 
1.pielikums  

Viesītes novada domes 21.10.2015. lēmumam Nr.8 

„Par Viesītes novada pašvaldības Viesītes Sporta skolas audzēkņu  

izmaksu apstiprināšanu veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus  

par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (prot.Nr.12) 

Viesītes novada Sporta skolas izdevumi uz vienu audzēkni (uz 01.09.2015.) pa treniņu grupām 

saskaņā ar naudas plūsmas izdevumiem 2014. gadā (EUR) 
   

          Izdevumu klasifik. kodu nosaukums Kods Viesītes 

sporta 

skola 

KOPĀ 

Sporta 

grupas 

treniņu 

vieta 

ĀBEĻI 

Sporta 

grupas 

treniņu 

vieta 

AKNĪSTE 

Sporta 

grupas 

treniņu 

vieta 

ZASA 

Sporta 

grupas 

treniņu 

vieta 

PĻAVIŅAS 

Sporta 

grupas 

treniņu 

vieta 

VIESĪTE 

1 Atalgojums.(pašvald. līdzekļi) 1100 15905 1612 3298 2052 1539 7404 

2 Darba dev.valsts soc.apdr. oblig.  1200 4467 453 926 576 432 2080 

3 Komandējumi un dienesta 

braucieni  

2100 634 

64 132 82 61 295 

4 Pakalpojumi tai skaitā: 2200 21015 1814 1967 2311 919 14004 

  Sakaru pakalpojumi 2219 503 51 104 65 49 234 

  Apkure 2221 5669 0 0 0 0 5669 

  Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 2222 29 3 6 4 3 13 

  Izdevumi par elektroenerģiju 2223 294 30 61 38 28 137 

  Pasākumu organizēšana 2231 525 53 109 68 51 244 

  Transporta pakalpojumi 2233 5864 854 0 1087 0 3923 

  Transportlīdzekļu uzturēšana 2242 5795 587 1202 748 561 2697 

  Prof.darbības OCTA 2248 91 9 19 12 9 42 

  Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 212 21 44 27 21 99 

  Pārējie iepriekš neklasif. pakalpojumi 2279 2033 206 422 262 197 946 

5 Materiāli,energores.,ūdens un 

inventārs t.sk. 

2300 19608 

933 1908 1186 891 8619 

  Biroja preces 2311 150 15 31 19 15 70 

  Sporta inventārs 2312 4802 487 996 619 465 2235 

  Spectērpi 2313 459 47 95 59 44 214 

  Degviela  2322 6071 0 0 0 0 0 

  Medikamenti 2341 143 14 30 18 14 67 

  Kārtējā remonta un iestāžu 

uzturēšanas mater. 

2350 4335 

0 0 0 0 4335 

  Mīkstais inventārs 2361 2780 282 576 359 269 1294 

  Ēdināšanas izdevumi (sacens., nom.)  2363 760 77 158 98 73 354 

  Mācību līdzekļi 2370 108 11 22 14 11 50 

  KOPĀ   61629 4876 8231 6207 3842 32402 

  Vecāku līdzfinansējums   -2160         -2160 

  PAVISAM   59469         30242 
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  Audzēkņu skaits uz 01.09.2015 tai sk.   207 18 39 24 35 91 

  audzēkņi no Jēkabpils novada   34 9 1 24     

  audzēkņi no Jēkabpils pilsētas   7 7         

  audzēkņi no Krustpils novada   5 2     2 1 

  audzēkņi no Aknīstes novada   38   37     1 

  audzēkņi no Pļaviņu novada   30       30   

  audzēkņi no Jaunjelgavas novada   1         1 

  audzēkņi no Viesītes novada   88   1     87 

  audzēkņi no Rīgas   4       3 1 

  Viena audzēkņa izmaksas gadā   287.29 270.89 211.05 258.63 109.77 332.33 

  Viena audzēkņa izmaksas mēnesī   23.94 22.57 17.59 21.55 9.15 27.69 

 

   

     

 

Viesītes sporta skolas direktors Jānis Osis m.t. 26531010 

    

 
Sagatavoja finansiste                                                  L.Medvecka 

     

10.# 
Par līguma slēgšanu ar SIA „VR Audits” par zvērināta revidenta pakalpojumiem 

2015.gada finanšu pārskata revīzijai 

A.Maļinovska, J.Dimitrijevs 
J.Dimitrijevs – informē par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav.  

 

          Ņemot vērā iepirkumu komisijas veikto cenu izpēti par revidenta pakalpojumiem 

2015.gada finanšu pārskata revīzijai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 

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

izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”, ievērojot Viesītes novada domes Finanšu 

komitejas 2015.gada 14.oktobra sēdes ierosinājumu, atklāti balsojot par – 7 balsis (Jānis 

Dimitrijevs, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants 

Šveds), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 
 

1. Slēgt līgumu ar SIA „VR Audits”, par zvērināta revidenta pakalpojumiem Viesītes 

novada pašvaldības 2015.gada finanšu pārskata revīzijai. 

2. Deleģēt domes priekšsēdētāju J.Dimitrijevu parakstīt līgumu ar SIA „VR Audits”. 

3. Pašvaldības 2016.gada budžetā ieplānot 2904,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti 

četri euro, 00 centi) revidenta pakalpojumu apmaksai.  
Pielikumā: Iepirkumu komisijas 2015.gada 29.septembra sēdes protokols 

 

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

 
 

11.# 
Par datorikas mācību priekšmeta mācību aprīkojuma iegādi Viesītes vidusskolai  

J.Dimitrijevs, R.Orups 
J.Dimitrijevs – informē par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav.  

 

          Ņemot vērā iepirkumu komisijas veikto cenu izpēti par datorikas mācību priekšmeta 

mācību aprīkojuma iegādi Viesītes vidusskolai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.pantu, 2013.gada 22.maijā apstiprināto Kārtību „Par Viesītes novada pašvaldības budžeta 

izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”, ievērojot Viesītes novada domes Finanšu 

komitejas 2015.gada 14.oktobra sēdes ierosinājumu, atklāti balsojot par – 7 balsis (Jānis 

Dimitrijevs, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants 

Šveds), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 
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1. Viesītes vidusskolas 2015.gada budžetā papildus ieplānot 4153,81 EUR (četri 

tūkstoši viens simts piecdesmit trīs euro, 81 cents) datorikas mācību   priekšmeta mācību 

aprīkojuma iegādei.  

2. Slēgt līgumu ar UAB „Baltic Orbis”, par datorikas mācību priekšmeta mācību 

aprīkojuma iegādi Viesītes vidusskolai. 

3. Deleģēt Viesītes vidusskolas direktoru A.Baldunčiku parakstīt līgumu ar UAB „Baltic 

Orbis”. 

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

 

12.# 

Par līdzekļu piešķiršanu ūdens skaitītāju iegādei 

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

J.Dimitrijevs, M.Blitsons 
J.Dimitrijevs – informē par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav.  

 
Izskatot SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētāja M.Blitsona 2015.gada 

12.oktobra iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu ūdens skaitītāju iegādei, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu, 2013.gada 22.maijā apstiprināto Kārtību „Par 

Viesītes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”, ņemot 

vērā domes Finanšu komitejas 2015.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.10), atklāti 

balsojot par – 7 balsis (Jānis Dimitrijevs, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts 

Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome 

NOLEMJ: 
 

              No Viesītes novada pašvaldības pamatbudžeta piešķirt 900,00 EUR (deviņi simti 

euro) 30 ūdens skaitītāju un ar to uzstādīšanu saistīto materiālu iegādei, Viesītes novada 

pašvaldībai piederošajos dzīvokļos.  

Atbildīgais: SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs M.Blitsons 

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

Kontrolei: izpilddirektoram A.Žukam 

 

13.# 

Par līdzekļu piešķiršanu Rites pamatskolas pagarinātās dienas grupas apmaksai 

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

L.Medvecka, J.Dimitrijevs 
 

L.Medvecka – informē par sagatavoto lēmuma projektu,  

J.Dimitrijevs - ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav.  

 
Izskatot Rites pamatskolas direktores I.Maševskas 2015.gada 5.oktobra iesniegumu par 

finansējuma piešķiršanu pagarinātās dienas grupas apmaksai, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, 2013.gada 22.maijā apstiprināto Kārtību „Par Viesītes 

novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”, ņemot vērā 

domes Finanšu komitejas 2015.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot 

par – 7 balsis (Jānis Dimitrijevs, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, 

Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

             Viesītes novada pašvaldības 2016.gada budžetā sadaļā Rites pamatskola ieplānot 

finansējumu pagarinātās dienas grupas apmaksai 11 stundām nedēļā.  

Atbildīgais: finansiste L.Medvecka  
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Zināšanai: galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai, Rites pamatskolas direktorei I.Maševskai  

Kontrolei: izpilddirektoram A.Žukam 

14.# 

Par transporta izdevumu segšanu novada senioru pieredzes apmaiņas braucienam  

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

J.Dimitrijevs, A.Žuks 
 

J.Dimitrijevs – informē par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav.  

 
Izskatot Rites Tautas nama vadītājas Ainas Guoģes 2015.gada 8.oktobra iesniegumu par 

transporta izdevumu segšanu Viesītes novada senioru pieredzes apmaiņas braucienam uz 

Rēzeknes novadu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu un 5.punktu, 

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

izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”, domes Finanšu komitejas 2015.gada 

14.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot par – 7 balsis (Jānis Dimitrijevs, Vita 

Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret - 

nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

            No Viesītes novada pašvaldības budžeta segt transporta izdevumus 400.96 EUR 

(četri simti euro, 96 centi) Viesītes novada senioru pieredzes apmaiņas braucienam uz 

Rēzeknes novadu ( Viesīte- Viļāni- Rēzekne) . 

Atbildīgais: Rites Tautas nama vadītāja A.Guoģe  

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

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektoram A.Žukam 

 

15.# 

Par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku  

atlīdzības nolikuma Amatalgu sarakstā 

J.Dimitrijevs 

J.Dimitrijevs – informē par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav.  
 

Ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2015.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.10) , 

atklāti balsojot par – 7 balsis (Jānis Dimitrijevs, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, 

Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome 

NOLEMJ: 
1.  Ar 2016.gada 1.janvāri veikt grozījumus Viesītes novada pašvaldības amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikuma Amatalgu sarakstā un sadaļā Attīstības un plānošanas nodaļa 

izslēgt amatus: 

1.1. lauksamniecības konsultants 0,5 vienības (klasifikācijas kods 213211) 

1.2. lauksaimniecības konsultants Rites un Elkšņu pagastos  0,6 vienības (klasifikācijas 

kods 213211) 

1.3. lauksaimniecības konsultants Saukas pagastā  0,3 vienības (klasifikācijas kods 

213211) 

2. Finansistei L.Medveckai un juristei I.Zīriņai veikt nepieciešamos grozījumus Atlīdzības 

nolikumā. 

3. Pašvaldības juristei I.Zīriņai brīdināt darbiniekus par štatu samazināšanu. 
Zināšanai: galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai, finansistei  L.Medveckai, algu grāmatvedei 

D.Pērkonei, pašvaldības juristei I.Zīriņai, kancelejas vadītājai  D.Vītolai, pagastu pārvalžu vadītājiem  

D.Černauskim,  S.Lūsei, G.Dobrovskai 

Kontrolei: izpilddirektoram A.Žukam   
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16.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu  

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

I.Zīriņa 

I.Zīriņa – informē par sagatavoto lēmuma projektu,  

J.Dimitrijevs - ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav.  
 

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma 

nodokli”9.panta 2.punktu, atklāti balsojot par – 7 balsis (Jānis Dimitrijevs, Vita Elksne, Juris 

Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret - nav, atturas - 

nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pamatojoties uz to, ka persona nav termiņā samaksājis nekustamā īpašuma nodokli 

par viņam piederošo namīpašumu ''Kalna Smiltnieki'', Viesītes pagasts, Viesītes novads, uz 

2015.gada 21.oktobri ir parādā Viesītes novada pašvaldībai kopumā 54,67 EUR (piecdesmit 

četri euro un 67 centi), piedzīt, šo summu  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) 1 (viena) mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas  . 

Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr.1 
 

17.# 
Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 10/2015 

„Par grozījumu un papildinājumiem Viesītes novada pašvaldības 2013.gada 

20.novembra saistošajos noteikumos Nr.15/ 2013  „Par pabalstiem Viesītes novadā ” 

apstiprināšanu  

S.Matačina, I.Zīriņa 

S.Matačina – informē par projekta grozījumiem, par nepieciešamību mainīt saistošos 

noteikumus, jo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nesaskaņoja iepriekšējos 

grozījumus.  

I.Zīriņa – skaidro nepieciešamās izmaiņas saistošajos noteikumos.  

J.Dimitrijevs - ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav.  

                 Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 43.pantu, 43
1 

pantu un 45.pantu, atklāti 

balsojot par – 7 balsis (Jānis Dimitrijevs, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts 

Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome 

NOLEMJ: 
1. Atcelt Viesītes novada pašvaldības 2015.gada 23.septembra saistošos noteikumus 

Nr.7/2015 ''Par grozījumu Viesītes novada pašvaldības 2013.gada 20.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.15/2013 ''Par pabalstiem Viesītes novadā'' (23.09.2015. prot.Nr. 11; 1.#). 

2. Izdot saistošos noteikumus Nr.10/ 2015 „Par grozījumu un papildinājumiem Viesītes 

novada pašvaldības 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos Nr.15/2013 „Par 

pabalstiem Viesītes novadā”” 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības 

informatīvajā izdevumā „Viesītes novada vēstis”. 

4. Pašvaldības kancelejai, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta prasībām, nosūtīt 

saistošos noteikumus Nr.10/ 2015  un to paskaidrojuma rakstu Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai pa pastu un elektroniski atzinuma sniegšanai. 

5. Pēc atzinuma saņemšanas, pašvaldības kancelejai nodrošināt saistošo noteikumu un 

paskaidrojuma raksta publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā „Viesītes novada vēstis”, 

pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājaslapā internetā, nodrošināt to pieejamību novada 

pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs. 
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Pielikumā:  

1)  saistošie noteikumi  Nr.10/2015 uz 2 lapām.    

2) Paskaidrojuma raksts uz 1 lapas 

 
18.#  

 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 

J.Dimitrijevs, A.Žuks 

 

A.Žuks – informē par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina 3.punktu izņemt. 

J.Dimitrijevs - ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav.  

 

           Pamatojoties uz LR likumu „Par dzīvojamo telpu īri” un Viesītes novada domes 

2011.gada saistošajiem noteikumiem Nr.1 "Kārtība, kādā Viesītes novada pašvaldība sniedz 

palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" (prot.Nr.2;5), ņemot vērā domes Komunālo jautājumu 

komisijas 14.10.2015. sēdes atzinumus, atklāti balsojot par – 7 balsis (Jānis Dimitrijevs, Vita 

Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret - 

nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Reģistrēt E.O. dzīvokļu rindā. 

2. Reģistrēt I.Z. dzīvokļu rindā. 

3. Atļaut I.L. deklarēties adresē Meža ielā 17-13, Viesīte, Viesītes novads. 

4. Atļaut S.M. deklarēties adresē Meža ielā 17-13, Viesīte, Viesītes novads. 

5. Atteikt K.I. deklarēties adresē Smilšu ielā 26-3, Viesīte, Viesītes novads, jo nav 

juridiska pamata. 
 

19.# 

Par īres līgumu pagarināšanu 

J.Dimitrijevs, A.Žuks     
 

A.Žuks – informē par sagatavoto lēmuma projektu,  

J.Dimitrijevs - ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav.  

                                             

Izskatot SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētāja Māra Blitsona 13.10.2015. 

iesniegumus Nr.1-4.1/118 un Nr.1-4.1/119 par īres līgumu pagarināšanu, pamatojoties uz LR 

likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, ņemot vērā domes Komunālo jautājumu komisijas 

14.10.2015. sēdes atzinumus, atklāti balsojot par – 7 balsis (Jānis Dimitrijevs, Vita Elksne, Juris 

Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret - nav, atturas - 

nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut slēgt beztermiņa īres līgumus 3  īrniekiem. 
 

2. Pagarināt īres līgumu līdz  31.01.2016.  49 īrniekiem. 

 

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

 

20.# 

Par Vidusdaugavas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna  

2015.- 2021.gadam apstiprināšanu 

J.Dimitrijevs, I.Vītola 

 

J.Dimitrijevs – informē par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt. 
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Deputātiem iebildumu nav.  
 

              Izskatot SIA ''Vidusdaugavas SPAAO'', reģ. Nr. 55403015551, juridiskā adrese: 

Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., vēstuli, kurā tiek paziņots, ka ir aktualizēts 

Vidusdaugavas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2015.-2021.gadam, 

pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, 2015.gada 31.marta 

Ministru kabineta rīkojuma Nr.165 ''Par grozījumiem valsts galvotajā 2007.gada 20.decembra 

aizdevuma līgumā Nr. SB/C31-27/264, kas noslēgts starp SIA ''Vidusdaugavas SPAAO'' un 

A/s ''Danske Bank'' prasībām, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2015.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.10), atklāti 

balsojot par – 7 balsis (Jānis Dimitrijevs, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts 

Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret - nav, atturas - nav,  

Viesītes novada dome NOLEMJ: 
 

 1. Apstiprināt Vidusdaugavas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2015.- 

2021.gadam. 

 2. Lēmumu iesniegt SIA ''Vidusdaugavas SPAAO''. 

 

 

21.# 

Par zemes  nomas līguma pagarināšanu  

J.Līcis, S.Puzāne  

J.Līcis – informē par sagatavoto lēmuma projektu 

S.Puzāne – sniedz skaidrojumu par lēmuma projektu 

J.Dimitrijevs - ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav.  

    

                Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām’’ 12.pantu un 21.panta 27.punktu, LR 

Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ‘’Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu’’, trešās daļas 16.2 un 18.1 punktiem, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un 

īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2015.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.10), 

atklāti balsojot par – 7 balsis (Jānis Dimitrijevs, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, 

Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret - nav, atturas - nav,  

Viesītes novada dome NOLEMJ: 
 

                Pagarināt zemes nomas līgumu laika posmam no 22.10.2015. līdz 31.12.2019. ar 

B.M., par zemes vienības Rites pagastā 3,0 ha platībā ar apzīmējumu kadastrā 5680 004 

0200 iznomāšanu  lauksaimniecības vajadzībām. 

 
Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei S.Puzānei,  

Zināšanai: nodokļu administratores p.i. K.Frolovai 
 

 

22.# 

Par nosaukumu piešķiršanu Viesītes novada pašvaldībai piekritīgajam zemes īpašumam 

un īpašuma tiesību nostiprināšanu uz to zemesgrāmatā.  

J.Līcis, S.Puzāne 

J.Līcis – informē par sagatavoto lēmuma projektu 

S.Puzāne – sniedz skaidrojumu par lēmuma projektu 

J.Dimitrijevs - ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav.  

 
Likuma ’’Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām  
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un to nostiprināšanu zemesgrāmatās’’ 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likums, 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmā daļa, 

LR Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

''Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma  

Lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība '' 16.1.punkts 

Ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2015.gada 

14.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot par – 7 balsis (Jānis Dimitrijevs, Vita 

Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret - 

nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izveidot īpašumu ar divām zemes vienībām, apvienojot vienā īpašumā zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumiem 5658 006 0169 (0,5ha platībā) un 5658 006 0096 ( 0,4 

ha platībā): 

1.1. piešķirt īpašumam nosaukumu: „Elkšņu baznīca”, Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes nov. 

1.2. noteikt zemes vienībām starpgabalu statusu ( zemes vienību platība ir mazāka par   

minimālo teritorijas plānojumā noteikto platību);  

1.3. zemes lietošanas mērķis: 0905 reliģisko organizāciju ēku apbūve. 

 

2. Izveidot īpašumu ar vienu zemes vienību un piešķirt īpašuma nosaukumu „Tīrumiņi”, 

Viesītes pag., Viesītes nov. zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 5635 006 0046 (1,3 ha) 

platībā:  

2.1. noteikt zemes vienībai starpgabalu statusu (zemes vienības platība ir mazāka par   

minimālo teritorijas plānojumā noteikto platību); 

2.1. zemes lietošanas mērķis: 0101 zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

 

3. Izveidot īpašumu ar vienu zemes vienību un piešķirt īpašumam nosaukumu „Ilzu 

baznīca”, Rites  pag., Viesītes nov., zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 5680 006 

0027 (0,7 ha) platībā:  

3.1. noteikt zemes vienībai starpgabalu statusu ( zemes vienības platība ir mazāka par   

minimālo teritorijas plānojumā noteikto platību); 

3.2. zemes lietošanas mērķis: 0905 reliģisko organizāciju ēku apbūve. 

 

4.  Izveidot īpašumu ar vienu zemes vienību un piešķirt īpašumam nosaukumu 

„Kristapu Lauki”, Elkšņus pag., Viesītes nov., zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 

5658 003 0137 (19,6 ha) platībā.  

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

lauksaimniecība. 

 

5. Zemes īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā uz Viesītes novada pašvaldības vārda. 

 
Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei S.Puzānei, juristei I.Zīriņai 

Zināšanai: galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai nodokļu administratores p.i. K.Frolovai 

 

23.# 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma  

''Ezerieši'', Saukas pagastā, Viesītes novadā 

J.Līcis, S.Puzāne 

J.Līcis – informē par sagatavoto lēmuma projektu 

S.Puzāne – sniedz skaidrojumu par lēmuma projektu 

J.Dimitrijevs - ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav.  

 



18 

 

Izskatīts 2015.gada 23.septembrī saņemtais iesniegums no  I.R. par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5688 007 0069 ar platību 5,8 ha atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Ezerieši”, Saukas 

pagastā, Viesītes novadā, ar kadastra numuru 5688 007 0017, piešķirot tam nosaukumu ''Mazezerieši'', 

Saukas pag., Viesītes nov.   

Konstatēts, ka iecere nav pretrunā ar Saukas pagasta teritorijas  plānojumu. 

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

(prot.Nr.6;4#)„Par Viesītes novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu” p.1.2, 

Saukas pagasta teritorijas plānojums, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 1.6. punktu un 

‘’Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu’’, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un 

īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2015.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.10), atklāti 

balsojot par – 7 balsis (Jānis Dimitrijevs, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina 

Pečauska, Rimants Šveds), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:  

 
1. Atļaut I.R. atdalīt no viņam piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Saukas pagasta, 

''Ezerieši'', ar kadastra numurs 5688 007 0017, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5688 007 0069 

(5,8 ha) platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu. 

2. Izveidot atsevišķu īpašumu, piešķirot īpašumam nosaukumu ''Mazezerieši'', Saukas pag., 

Viesītes nov. 

3. Noteikt zemes lietošanas mērķi: 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

 
Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei S.Puzānei,  

Zināšanai: nodokļu administratores p.i. K.Frolovai 

 
 

24.# 
 

Par Viesītes novada pašvaldībai piekritīgo zemes īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā 

J.Līcis, A.Žuks, J.Dimitrijevs, S.Puzāne 

 

J.Līcis – informē par sagatavoto lēmuma projektu 

S.Puzāne – sniedz skaidrojumu par lēmuma projektu 

J.Dimitrijevs - ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav.  
 
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatā”, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas 

komitejas 2015.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot par – 7 balsis (Jānis 

Dimitrijevs, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants 

Šveds), pret - nav, atturas - nav,  

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

Reģistrēt zemesgrāmatā un nostiprināt Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības uz 

sekojošiem zemes īpašumiem: 

1. Viesītes novada Saukas pagastā ''Skosu Pilskalns'' ar kadastra apzīmēju 

56880040194 (20,7 ha) platība, 

2. Viesītes novada Viesītes pagastā ''Ošukalns'' ar kadastra apzīmējumu 56350110187 

(2,86 ha) platība un 56800010066 (2,73 ha) platībā. 

    

 
Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei S.Puzānei, juristei I.Zīriņai 

Zināšanai: galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai, nodokļu administratores p.i. K.Frolovai 
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25.# 
 

Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam  

Viesītes novada, Viesītes pagasta, ''Mežs'' 

S.Puzāne, J.Līcis 

 

J.Līcis – informē par sagatavoto lēmuma projektu 

S.Puzāne – sniedz skaidrojumu par lēmuma projektu 

J.Dimitrijevs - ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav.  

 
Pamats: MK 03.11.2009. Noteikumi Nr.1269 ''Adresācijas sistēmas noteikumi'',  

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmā daļa,  

LR Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496  

''Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma  

Lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība'' 16.1.pants 

 

Izskatot 2015.gada 28.septembrī saņemto iesniegumu no AS ''Latvijas Valsts Meži'' 

struktūrvienības LVM Nekustamie īpašumi ''Par zemes pievienošanu un nosaukuma 

izmainīšanu īpašumam ''Mežs'', Viesītes pagasts, Viesītes novads  ar kadastra numuru 

56350020010”,  kura sastāvā ir vairākas zemes vienības, nemainot pašreizējos lietošanas 

mērķus, bet mainot nosaukumu uz ''Valsts mežs'', ņemot vērā domes Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2015.gada 14.oktobra sēdes 

atzinumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot par – 7 balsis (Jānis Dimitrijevs, Vita Elksne, Juris Līcis, 

Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret - nav, atturas - nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ:  
 

1. Atļaut pievienot nekustamajam īpašumam ''Mežs'', Viesītes pagasts, Viesītes novads  

ar kadastra numuru 56350020010, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 56350010045 

(platība 31.6 ha), 56350010046 (platība 8.2 ha), 56350010047 (platība 34.3 ha), 56350010051 (platība 

130.0 ha), 56350010063 (platība 0.6 ha), 56350010150 (platība 41.1 ha), 56350030006 (platība 3726.7 

ha), 56350040045 (platība 1060.0 ha), 56350040080 (platība 9.0 ha), 56350040087 (platība 1.8 ha), 

56350050008 (platība 6.45 ha), 56350050065 (platība 255.4 ha), 56350050066 (platība 1.1 ha), 

56350050070 (platība 62.0 ha), 56350060153 (platība 1447.7 ha), 56350060223 (platība 210.7 ha), 

56350060224 (platība 66.12 ha), 56350070067 (platība 241.7 ha), 56350080056 (platība 241.37 ha), 

56350090099 (platība 181.0 ha), 56350100032 (platība 5.6 ha), 56350100065 (platība 7.8 ha), 

56350100066 (platība 1086.1 ha), 56350100067 (platība 775.8 ha), 56350100104 (platība 24.4 ha), 

56350100105 (platība 354.12 ha), 56350100107 (platība 0.6 ha), 56350100111 (platība 58.0 ha), 

56350100114 (platība 0.4 ha), 56350120072 (platība 90.1 ha), 56350120096 (platība 3.6 ha), 

56350130078 (platība 178.2 ha), 56350130079 (platība 536.3 ha), 56350130123 (platība 9.32 ha), 

56350150078 (platība 210.0 ha), 56350150079 (platība 173.6 ha), 56350150108 (platība 45.9 ha), 

56350150113 (platība 0.89 ha), 56350160052 (platība 88.5 ha), 56350160053 (platība 213.29 ha), 

56350160072 (platība 1.3 ha), 56350160080 (platība 2043.54 ha), izveidojot vienotu īpašumu ar 43 

zemes vienībam. 

Zemes lietošanas mērķis - 0201 zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir 

mežsaimniecība. 

2. Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam ''Mežs'', Viesītes pag., Viesītes nov., ar 

kadastra numuru 5635 002 0010  no ''Mežs'', Viesītes pag., Viesītes nov., uz ''Valsts mežs'', 

Viesītes pag., Viesītes nov. 

3. Lēmums nosūtāms VZD Zemgales reģionālajai nodaļai. 
Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei S.Puzānei, Zināšanai: nodokļu administratores p.i. 

K.Frolova 
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26.# 

Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai 

S.Puzāne, J.Līcis 

J.Līcis – informē par sagatavoto lēmuma projektu 

S.Puzāne – sniedz skaidrojumu par lēmuma projektu 

J.Dimitrijevs - ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav.  

 

Izskatīts 2015.gada 25.septembrī saņemtais Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās 

nodaļas iesniegums, kurā tiek paziņots, ka kadastra sistēmā ir reģistrēta zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 5635 006 0188.  

Konstatēts, ka zemes vienība ir iekļauta rezerves zemes fondā. Tā kā zemes lietošanas mērķi 

nosaka pašvaldība, tiek lūgts pieņemt lēmumu par lietošanas mērķi un lietošanas mērķim 

piekritīgo zemes platību  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5635 006 0188. 

 

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ''Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība '' 16.1.punktu, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2015.gada 14.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.10), atklāti 

balsojot par – 7 balsis (Jānis Dimitrijevs, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts 

Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret - nav, atturas - nav,  

Viesītes novada dome NOLEMJ: 
 

1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5635 006 0188, kas atrodas Viesītes pagastā, 

Viesītes novadā 0,5264 ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi: 0201 - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

 

2.  Lēmums nosūtāms VZD Zemgales reģionālajai nodaļai. 
Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei S.Puzānei 

Zināšanai: nodokļu administratores p.i. K.Frolovai 

 

27.# 

Par zemes  ierīcības projekta Peldu iela 2, Viesīte, Viesītes nov. apstiprināšanu 

S.Puzāne 

S.Puzāne – sniedz skaidrojumu par lēmuma projektu 

J.Dimitrijevs - ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav.  

 

Izskatot SIA „DL Dati” 16.10.2015. iesniegumu par izstrādāta zemes ierīcības projekta 

īpašumam Peldu iela 2,Viesīte, Viesītes nov. ar kadastra nr. 56150010771 apstiprināšanu, 

iepazīstoties ar izstrādātā zemes ierīcības projektu lietu, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 

2011. gada 12. aprīļa noteikumu Nr. 288” Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30. 

punktu, LR „Zemes ierīcības likums”, 19.panta, 2. daļu, atklāti balsojot par – 7 balsis (Jānis 

Dimitrijevs, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants 

Šveds), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu Viesītes novada pašvaldības 

piederošajam nekustamajam īpašumam Peldu iela 2, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra 

Nr. 56150010771. 

2. Saglabāt 1.zemes vienībai (0,5673 ha platība) adresi Peldu iela 2, Viesīte, Viesītes nov.  

Zemes lietošanas mērķis - 0908  pārējo sabiedriskas nozīmes objektu apbūve. 

3. Mainīt 2.zemes vienībai ( 0,0300 ha platība) adresi no Peldu iela 2, Viesīte, Viesītes 

nov. uz Peldu iela 1A, Viesīte, Viesītes nov. 
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Noteikt zemes izmantošanas mērķi -0600 neapgūta individuālo dzīvojamo  māju apbūves 

zeme. 

4. Lēmums nosūtāms VZD Zemgales reģionālajai nodaļai. 
Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei S.Puzānei 

Zināšanai: nodokļu administratores p.i. K.Frolovai 

 

 

28.# 
Par nosaukumu  maiņu nekustamajam īpašumam  

Viesītes novada, Elkšņu pagasta, ‘’Prauliņi’’ 

S.Puzāne 

S.Puzāne – sniedz skaidrojumu par lēmuma projektu 

J.Dimitrijevs - ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav.  
 

Pamats: Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumi Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmā daļa, 

LR Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

''Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma  

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība '' 16.1.punkts 

 

        Izskatot B.R.' 2015. gada 19. oktobra iesniegumu, kurā viņa lūdz mainīt nosaukumu viņai 

piederošajam nekustāmajam īpašumam Viesītes novada, Viesītes pagasta, ''Prauliņi''  uz 

Viesītes novada, Elkšņu pagasta, ''Avotiņi'', atklāti balsojot par – 7 balsis (Jānis Dimitrijevs, 

Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret 

- nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 
 
1. B.R.piederošajam nekustamajam īpašumam mainīt nosaukumu no ''Prauliņi'', Elkšņi, Elkšņu 

pag., Viesītes nov.,  uz ''Avotiņi'', Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes nov.  

2. Zemes lietošanas mērķis: 0101- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir lauksaimniecība 

3. Lēmums nosūtāms VZD Zemgales reģionālajai nodaļai. 
Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei S.Puzānei 

Zināšanai: nodokļu administratores p.i. K.Frolovai 

 

29.# 

Par starpgabalu statusa noteikšanu zemes vienībai  

ar kadastra apzīmējumu 5688 003 0041 

___________________________________________________________________________ 

S.Puzāne 

J.Līcis – informē par sagatavoto lēmuma projektu 

S.Puzāne – sniedz skaidrojumu par lēmuma projektu 

J.Dimitrijevs - ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav.  

 

Saskaņā ar 04.08.2015. sagatavotu zemes robežu plānu, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 56880030041 platība ir 1,72 ha. 

Pamatojoties uz Viesītes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 3 ”Par teritorijas 

plānojumiem” (Viesītes novada pašvaldības 27.08.2009. lēmums Nr.4; prot. Nr.6 „Par 

Viesītes novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, 03.11.2009. 

publicēts laikraksta „Latvijas Vēstnesis”), Saukas pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. 

”Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu”, lauksaimniecībā izmantojamā noteiktā 

minimālā platība Saukas pagastā ir 2,00 ha. 
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Atklāti balsojot par – 7 balsis (Jānis Dimitrijevs, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris 

Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret - nav, atturas - nav, Viesītes 

novada dome NOLEMJ: 
 

1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56880030041 (1,7200 ha) platībā, nekustamajā 

īpašumā „Mazapses”, Saukas pagasts, Viesītes novads, (īpašuma kadastra 

Nr.56880030041), noteikt starpgabalu statusu. 

 

2. Starpgabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – 0101 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība lauksaimniecība.  

3. Lēmums nosūtāms VZD Zemgales reģionālajai nodaļai. 

 
Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei S.Puzānei 

Zināšanai: nodokļu administratores p.i. K.Frolovai 

 

30.# 

Par bibliotēku informācijas sistēmas ALISE-i ieviešanu Rites pagasta bibliotēkā 

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

J.Dimitrijevs 

 

J.Dimitrijevs – iepazīstina ar saņemto informatīvo vēstuli par bibliotēku informācijas 

sistēmas ALISE-i ieviešanu Rites bibliotēkā. Ir iespēja to bez maksas izdarīt līdz š.g. beigām. 

ierosina Ierosina ieviest šo informācijas sistēmu. apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav.  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punkts, atklāti balsojot par – 7 

balsis (Jānis Dimitrijevs, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina 

Pečauska, Rimants Šveds), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

     Līdz 2015.gada 31.decembrim Rites pagasta bibliotēkā bez maksas ieviest 

bibliotēku informācijas sistēmas ALISE-i lietošanas licences. 
 

Izpildei: Rites pagasta bibliotēkas vadītājai S.Raupei 

Zināšanai: galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai, finansistei L.Medveckai,Rites pagasta 

pārvaldes vadītājai G.Dobrovskai 

  

 

  

Sēde beidzas plkst.16.00 

Nākošā kārtējā domes sēde notiks 2015.gada 17.novembrī 
 

 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs    (personiskais paraksts)                            J.Dimitrijevs 

27.10.2015. 

 

 

Protokoliste          (personiskais paraksts)                                                D.Vītola 

27.10.2015. 

 


