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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 

 

2017.gada 18.janvārī                                                                                                 Nr.1 

 

Sēde sasaukta  plkst.9.00  

Sēdi atklāj  plkst. 9.00 

 

Sēdi vada: 

Novada domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs  

 

Sēdi protokolē: 

Pašvaldības kancelejas vadītāja Daina Vītola 

 

Piedalās novada domes deputāti: Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne,  

Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds  

                      

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Lidija Medvecka – finansiste 

Ināra Erte – pašvaldības juriste  

Gunta Dimitrijeva – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 

Svetlana Puzāne – nekustamo īpašumu vecākā speciāliste 

Sarmīte Matačina – Sociālā dienesta vadītāja 

Sanita Lūse – Saukas pagasta pārvaldes vadītājs 

Dainis Černauskis – Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs 

Kārlis Puriņš – SIA „Viesītes transports” valdes priekšsēdētājs 

Māris Blitsons – SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs 

Ilma Svilāne – Viesītes muzeja „Sēlija” vadītāja 

 

 

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs        

Jānis Dimitrijevs  atklāj domes sēdi 

 

Informatīvie jautājumi: domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs par pašvaldības darbu. 

 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt darba kārtību kopumā ar 26.jautājumu.  

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1/2017 „Par Viesītes novada 

pašvaldības 2017.gada budžetu” apstiprināšanu. 

Ziņo: L.Medvecka 

 

mailto:dome@viesite.lv
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2. Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2/2017 „Par grozījumiem Viesītes 

novada pašvaldības 2015.gada 20.novembra saistošajos noteikumos Nr.15/2013 „Par 

pabalstiem Viesītes novadā”” apstiprināšanu. 

Ziņo: S.Andruškeviča 

3. Par Rites pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu. 

Ziņo: J.Dimitrijevs 

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

pagasta, „Vecromulīši”, ar kadastra numuru 5635 016 0038 trešās mutiskas izsoles ar 

augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu. 

Ziņo: J.Dimitrijevs, I.Erte 

5. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes 

pagasta, „Pie Ceplīša”, ar kadastra numuru 5635 001 0054 atkārtotās mutiskas izsoles ar 

augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu. 

Ziņo: J.Dimitrijevs, I.Erte 

6. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļu īpašuma Viesītes novada, Viesītes 

pagasta, “Melioratori”-1 atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.1/2017 

apstiprināšanu. 

Ziņo: J.Dimitrijevs, I.Erte 

7. Par Viesītes novada pašvaldības noteikumu Nr.2/2017 „Par kārtību, kādā tiek veikti 

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi” apstiprināšanu. 

Ziņo: G.Dimitrijeva 

8. Par Viesītes novada pašvaldības apkures sistēmas darbinieku stundas tarifa likmes 

noteikšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

9. Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Viesītes komunālā pārvalde” iesniegumu par 

debitoru(mirušo personu) parādu norakstīšanu. 

Ziņo: M.Blitsons 

10. Par Viesītes novada  pašvaldības debitoru (mirušas personas) parāda norakstīšanu. 

Ziņo: A.Maļinovska 

11. Par Viesītes muzeja “Sēlija” projekta “Pastāvīgās ekspozīcijas “Vēstures klase” izveide” 

attīstību. 

Ziņo: G.Dimitrijeva 

12. Par projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’ 

Nr.8.3.5.0./16/1/001 realizēšanu  

Ziņo: A.Baldunčiks 

13. Par darbadienas pārcelšanu 2017.gadā. 

Ziņo: D.Vītola 

14. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

Ziņo: A.Žuks 

15. Par īres līgumu pagarināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

16. Par zemes nomas līguma slēgšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

17.Par zemes nomas līguma slēgšanu un rekultivācijas atļauju. 

Ziņo: J.Līcis 

18. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes pagasta, 

„Egļaudzes”. 

Ziņo: J.Līcis 

19. Par D.B.iesniegumu. 

Ziņo: J.Līcis 

20. Par zemes nomas līgumu grozīšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

21. Par adrešu piešķiršanu ēku/ būvju īpašumiem. 

Ziņo: J.Līcis 
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22. Par izmaiņām Valsts kadastra reģistrā, nosaukuma piešķiršanu Viesītes novada pašvaldībai 

piekritīgajiem zemes īpašumiem, starpgabalu statusa piešķiršanu un īpašuma tiesību 

nostiprināšanu uz tiem zemesgrāmatā. 

Ziņo J.Līcis 

23. Par atsavināšanas procesa uzsākšanu un atsavināšanas procesa atcelšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

24. Par atzinuma sniegšanu par paredzētās darbības (atkritumu apsaimniekošanas) atbilstību 

teritorijas plānojumam. 

 Ziņo: J.Līcis 

25. Par Viesītes novada pašvaldības iestāšanos Latvijas Futbola federācijā, Latvijas Volejbola 

federācijā, Latvijas Vieglatlētikas Savienībā, Latvijas Šaušanas federācijā. 

Ziņo: D.Dimitrijevs 

26. Par izmaiņām Viesītes novada pašvaldības amatu klasifikācijas sarakstā. 

Ziņo: A.Žuks 

 

 

1.# 

Par Viesītes novada pašvaldības 2017.gada saistošo noteikumu Nr.1/2017 

 „Par Viesītes novada pašvaldības 2017.gada budžetu” apstiprināšanu 

---------------------------------------------------------------------------------- 
J.Dimitrijevs, L.Medvecka 

J.Dimitrijevs – par sagatavoto pašvaldības 2017.gada budžeta projektu nav saņemti 

iebildumi. 

J.Līcis – ir iebildumi par kultūras nozarei atvēlēto lielo finansējumu, ieņēmumi no 

realizētajām biļetēm plānoti apmēram 7000 EUR, bet izdevumiem ieplānoti ~ 400 000 EUR. 

L.Medvecka – skaidro, ka uz maksas pasākumiem ne vienmēr ir apmeklētāji, bieži vien ir 

bijis jāatceļ gan koncerti, gan teātra izrādes. Ļoti grūti paredzēt, kas iedzīvotājiem patiks. 

J.Līcis – kultūra ir jāatbalsta, bet ir par līdzekļu saprātīgu izlietojumu. Daudz naudas tiek 

izlietots pilsētas svētkiem aicinot dārgus māksliniekus, varētu aicināt ne tik dārgus. 

J.Dimitrijevs – uzskata, ka pilsētas svētki ir tā reize, kad jābūt labiem māksliniekiem, kad 

novada iedzīvotāji par brīvu var apmeklēt labus pasākumus. 

L.Medvecka – tuvojas Latvijas simtgade un lielie dziesmu un deju svētki, arī tur nepieciešami 

lieli izdevumi. 

J.Dimitrijevs – piekrīt, ka kultūrai ir lieli izdevumi, bet, ko tur, lai dara. Kultūras nozares 

vienmēr ir atbalstījis. 

J.Līcis – aizrāda, ka budžeta projekts iepriekš nebija pieejams komiteju sēdēs, tikai kopīgi 

finanšu komitejā. 

L.Medvecka – budžeta projekts izskatīts kopā ar iestāžu un struktūrvienību vadītājiem, cik 

vien atļāva finanses, tad visas vēlmes ņemtas vērā. Naudas nav tik daudz, lai varētu ieplānot 

visas ieceres. 

J.Līcis – finanses būtu prioritāri jāiegulda transportā, komunālajā saimniecībā un sociālajā 

daļā. 

J.Dimitrijevs – saimniecības daļā tiek plānots finansējums dažādiem novada 

saimnieciskajiem jautājumiem. 

R.Orups – saprot, ka ir iebildums pret budžeta projekta izskatīšanas procedūru. 

L.Medvecka- paskaidro, ka ar katru iestādes vadītāju, pagasta pārvaldes vadītāju strādāja 

kopā par katras nozares konkrēto budžetu. 

 

J.Dimitrijevs -  ierosina balsot par pašvaldības 2017.gada budžeta projektu, par saistošajiem 

noteikumiem un paskaidrojuma rakstu. 

 

Viesītes novada dome ir izvērtējusi un apspriedusi Viesītes novada pašvaldības 

2017.gada budžeta projektu. 
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 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 2. punktu, 21. panta 

pirmās daļas 2. pantu, 46. panta pirmo un otro daļu un likuma “Par pašvaldības budžetiem” 

37.pantu, 38.pantu, 39.pantu, 40.pantu, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2017.gada 

11.janvāra sēdes atzinumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par –  8 balsis (Jānis Dimitrijevs, 

Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Māris Malcenieks, Roberts Orups, 

Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret – 1 (Juris Līcis), atturas - nav, Viesītes novada dome 

NOLEMJ: 

 

 1. Izdot saistošos noteikumus Nr. 1/2017 „Par Viesītes novada pašvaldības 

2017.gada budžetu”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

3. Pašvaldības kancelejai, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.panta prasībām, 

elektroniski nosūtīt saistošos noteikumus zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai, nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību visiem interesentiem Viesītes novada 

pašvaldības domes ēkā, Saukas, Rites, Elkšņu pagastu pārvaldēs, publicēt pašvaldības 

mājaslapā internetā. 

 

Pielikumā:  Saistošie noteikumi Nr.1/2017 „Par Viesītes novada pašvaldības 2017.gada 

budžetu” un paskaidrojuma raksts. 

 
 

APSTIPRINĀTS 

Ar Viesītes novada domes 

2017.gada 18.janvāra sēdes  

lēmumu Nr.1 (protokols Nr.1) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Viesītes novada Viesītē 

 

2017.gada 18.janvārī                                                                                                   Nr.2017/1 

 

„Par Viesītes novada pašvaldības 2017.gada budžetu” 

 
Izdoti saskaņā ar LR likumiem  

„Par pašvaldībām”15.pants, 43.pants un 46.pants, 

„Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu un finanšu vadību”, 

„Par valsts budžetu 2017.gadam” 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Viesītes novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta  un 

speciālā budžeta ieņēmumu, izdevumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju 

pienākumus un atbildību. 

 

2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības pamatbudžetu 2017.gadam sādā apmērā 

(1.pielikums): 

 

2.1. Kārtējā gada ieņēmumi – 3751538 euro, 

2.2. Kārtējā gada izdevumi – 4796926 euro, 

2.3. Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 59190 euro. 

 

3. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības speciālo budžetu 2017.gadam sādā apmērā 

(2.pielikums): 

 

3.1. Kārtējā gada ieņēmumi – 211154 euro, 

3.2. Kārtējā gada izdevumi – 199874 euro, 
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3.3. Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 854 euro. 

 

4. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības aizņēmumus 2017.gadam šādā apmērā – 132435 

euro (3.pielikums). 

5. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības galvojumus 2017.gadam šādā apmērā – 49412 

euro (4.pielikums). 

 

6. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Autoceļu (ielu) fonda vidējā termiņa programmu 

2017.- 2019.gadam. (5.pielikums) 

 

7. Viesītes novada dome lemj par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības 2017.gada 

budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā. 

 

8. Viesītes novada dome no pašvaldības budžeta rezerves fonda piešķir finanšu līdzekļus, 

nepārsniedzot rezervēto līdzekļu apjomu. 

 

9. Viesītes novada pašvaldība 2017.gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas 

atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un 

budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem. 

 

10. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un 

racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas 

nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši 

ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām. 

 

 

Novada domes priekšsēdētājs                                                    J.Dimitrijevs 

 

 
2.# 

Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2/2017 

„Par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības 2013.gada 20.novembra 

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

apstiprināšanu 

J.Dimitrijevs 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt saistošos noteikumus par pabalsta palielināšanu no 100 

EUR uz 200 EUR sakarā ar bērna piedzimšanu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

             Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 43.pantu, 431 pantu un 45.pantu, ņemot 

vērā domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2017gada 11.janvāra sēdes 

atzinumu (prot.Nr.1) un finanšu komitejas 2017.gada 11.janvāra sēdes atzinumu (prot.Nr.1), 

atklāti balsojot, par –  9 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, 

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

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

1. Izdot saistošos noteikumus Nr.2/2017 „Par grozījumiem Viesītes novada 

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

Viesītes novadā ””. 

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

informatīvajā izdevumā „Viesītes novada vēstis”. 

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

nosūtīt saistošos noteikumus Nr.2/2017  un to paskaidrojuma rakstu Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai pa pastu un elektroniski atzinuma sniegšanai. 
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4. 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. 

 
Pielikumā:  

1)  Saistošie noteikumi  uz 1 lapas.    

2) Paskaidrojuma raksts uz 1 lapas 

 

 
APSTIPRINĀTS 

Viesītes novada domes 

2017. gada  18.janvāra sēdē (prot. Nr.1 2.#) 

 

Viesītes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2/2017 

„Par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības 2013.gada 20.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.15/ 2013 „Par pabalstiem Viesītes novadā'' 
Izdoti saskaņā ar 

''Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma'' 

35.panta trešo, ceturto un piekto daļu 

Likuma ''Par pašvaldībām'' 43.panta trešo daļu 

Likuma „Par palīdzību  

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.  panta pirmo daļu   

Ministru kabineta  15.11.2005. noteikumu Nr.857 

 ''Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim  

un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē 

kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās'' 27., 30. un 31.punktiem 

Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr. 299  

„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas  

personas atzīšanu par trūcīgu” 19..4. apakšpunktu 

Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu Nr. 550   

„Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts  

garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās 

par līdzdarbību '' 15.punktu 

Ministru kabineta 19.12. 2006. noteikumu  Nr. 1036 ''Audžuģimenes noteikumi '' 43.punktu  

 

1. Izdarīt Viesītes novada pašvaldības 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos 

Nr.15/2013 „Par pabalstiem Viesītes novadā'' šādus grozījumus: 

 

1.1. Grozīt saistošo noteikumu 18.punktu, izsakot to šādā redakcijā: 

 

18. Pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā EUR 200.00 apmērā  (tālāk kā tekstā). 

 

1.2. Grozīt saistošo noteikumu 18.1.punktu, izsakot to šādā redakcijā: 

 

18.1. pabalstu var pieprasīt viena mēneša laikā no bērna piedzimšanas dienas. 

 

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

informatīvajā izdevumā „Viesītes novada vēstis”. 

 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs    J.Dimitrijevs 
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3.# 
Par Rites pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu 

J.Dimitrijevs 

J.Dimitrijevs – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 
 Pamatojoties uz 2009.gada 6.jūlija lēmumu „Par Saukas, Rites, Elkšņu pagastu pārvalžu 

izveidošanu un vadītāju iecelšanu”, ņemot vērā „Viesītes novada Rites pagasta pārvaldes 

nolikuma” 13.punktu, kas nosaka, ka pagasta pārvaldes vadītāju pieņem darbā ar domes 

lēmumu, domes finanšu komitejas 2017.gada 11.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti 

balsojot, par –  9 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita 

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

atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Ar 2017.gada 1.februāri par Rites pagasta pārvaldes vadītāju iecelt Lilitu 

BĀRDULI, personas kods -----------, slēdzot darba līgumu ar pārbaudes laiku uz 3 mēnešiem. 

2. Amata alga, saskaņā ar Viesītes novada pašvaldības amatalgu klasifikācijas 

sarakstu noteikta EUR794,00 (septiņi simti deviņdesmit četri euro, 00 centi).  

 

Zināšanai: pašvaldības juristei, grāmatvedības un finanšu nodaļai,  

pagasta pārvaldei 

 

 

4.# 
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Vecromulīši’, Viesītes 

pagasts, Viesītes novads,  ar kadastra numuru 5635 016 0038 trešās mutiskas izsoles ar 

augšupejošu soli protokola apstiprināšanu 

J.Dimitrijevs, I.Erte 

I.Erte- informē par sagatavoto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma “Vecromulīši” 

izsoles protokola apstiprināšanu. 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Saskaņā ar 2016.gada 23.decembrī notikušo izsoli Viesītes novada pašvaldībai piederošajam 

nekustamajam īpašumam „Vecromulīši”, Viesītes pagasts, Viesītes novads, ar kadastra 

Nr.56350160038, 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 2016.gada 9.novembra lēmumu Nr.20 

(prot.Nr.16) „Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, 

Viesītes pagasta, „Vecromulīši” trešo mutisku izsoli un noteikumu Nr.27/2016 

apstiprināšanu”, Viesītes novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības 

uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku, ņemot domes finanšu komitejas 2017.gada 

11.janvāra sēdes ierosinājumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par –  9 balsis (Jānis Dimitrijevs, 

Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts 

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

NOLEMJ: 
1. Apstiprināt 2016.gada 23.decembra trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli 

izsoles protokolu par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

''Vecromulīši'', Viesītes pagasts, Viesītes novads, ar kadastra numuru 5635 016 0038, izsoli 

(izsoles protokols pielikumā uz 1 lapas).  

2. Objekta nosolītā cena:  EUR 25840,00 (divdesmit pieci tūkstoši astoņi simti 
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četrdesmit euro un 00 centi).  

3.  Objektu nosolīja dalībnieks ar Nr.1 – Akciju sabiedrība ''LATVIJAS VALSTS 

MEŽI''. 

4. Slēgt pirkuma līgumu, nosakot, ka nostiprinājuma lūgums zemesgrāmatai parakstāms 

pēc līguma summas  samaksas.  

 
Zināšanai: galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai, juristei I.Ertei  

Kontrolei: izpilddirektoram A.Žukam 

 

5.# 
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ''Pie Ceplīša”, Viesītes 

pagasts, Viesītes novads,  ar kadastra numuru 5635 001 0054 atkārtotas mutiskas izsoles 

ar augšupejošu soli protokola apstiprināšanu 

------------------------------------------------ 
J.Dimitrijevs, I.Erte 

I.Erte- informē par sagatavoto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma “Pie Ceplīša” izsoles 

protokola apstiprināšanu. 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Saskaņā ar 2016.gada 23.decembrī notikušo atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli 

Viesītes novada pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam ''Pie Ceplīša'', Viesītes 

pagasts, Viesītes novads, ar kadastra numuru 56350010054, 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 

2016.gada 9.novembra lēmumu Nr.19 (prot.Nr.16) ''Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes pagasta, ''Pie Ceplīša'' atkārtotu mutisko izsoli 

un noteikumu Nr. 26/2016 apstiprināšanu'', Viesītes novada pašvaldības un tās padotībā esošo 

iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku, ņemot vērā domes 

finanšu komitejas 2017.gada 11.janvāra sēdes ierosinājumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par –  

9 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, 

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

Viesītes novada dome NOLEMJ: 
1. Apstiprināt 2016.gada 23.decembra atkārtotas mutiskās izsoles ar augšupejošuu soli 

izsoles protokolu par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ''Pie Ceplīša'', 

Viesītes pagasts, Viesītes novads,  ar kadastra numuru 5635 001 0054, izsoli (izsoles protokols 

pielikumā uz 1 lapas). 

2.  Objekta nosolītā cena:  EUR 11076.00 (vienpadsmit tūkstoši septiņdesmit seši euro 

un 00 centi).  

3. Objektu nosolīja dalībnieks ar Nr. 1 Akciju sabiedrība ''LATVIJAS VALSTS MEŽI''. 

4. Slēgt pirkuma līgumu, nosakot, ka nostiprinājuma lūgums zemesgrāmatai parakstāms 

pēc līguma summas  samaksas.  
 

Zināšanai: galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai, juristei I.Ertei  

Kontrolei: izpilddirektoram A.Žukam 

 

6.# 
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā  dzīvokļu īpašuma  

Viesītes novada, Viesītes pagasta, ''Melioratori''-1 atkārtotu mutisku izsoli ar 

augšupejošu soli un noteikumu Nr.1/2017 apstiprināšanu  

------------------------------------------------ 
J.Dimitrijevs, I.Erte 

I.Erte- informē par sagatavoto lēmuma un noteikumu projektu par nekustamā īpašuma  

(dzīvokļa) “Melioratori”-1 atkārtotu izsoli . 

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

1. Dzīvokļa īpašums ''Melioratori''-1  ar kadastra numuru 56359000006 atrodas Viesītes novada, 

Viesītes pagastā, tas sastāv no dzīvokļa Nr.1 un 662/7129 domājamām daļām no ēkas un zemes gabala 

ar kadastra apzīmējumu 56350110129, īpašuma tiesības Viesītes novada pašvaldībai uz to nostiprinātas 

Viesītes pagasta zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 674-1. 

2. Pirmpirkuma tiesību uz īpašumu nav.  

3. Atkārtota izsole tiks rīkota 2017.gada 28.februārī plkst.9.00. Izsoles solis EUR 100.00 

(viens simts euro un 00 centi). 

4.Nekustamā īpašuma pārdošanas sākumcena bija noteikta EUR 1708,00. Tā kā neviens pretendents uz 

pirmo izsoli nepieteicās, tad saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu atkārtotas 

izsoles gadījumā sākuma cenu var samazināt par 20%. Līdz ar to, atkārtotas mutiskas izsoles 

sākumcena nekustamajam īpašumam tiek noteikta 1366.40 EUR.   

6. Jāapstiprina izsoles noteikumi.  

7.Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma ''Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu'' 1.pantu, 3.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

3.panta pirmās daļas 1.punktu, 8.pantu un 11.pantu, likuma ''Par pašvaldībām'' 21.panta 19.punktu, 

ņemot vērā domes finanšu komitejas 2017.gada 11.janvāra sēdes atzinumu (prot.Nr.1), atklāti 

balsojot, par –  9 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita 

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

atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 
7.1. atsavināt, pārdodot  atkārtotā mutiskā atklātā izsolē ar augšupejošu soli Viesītes novada 

pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Viesītes novada, Viesītes pagasta, ''Melioratori''-1, ar 

kadastra numuru 56359000006, atkārtotās izsoles sākumcena  1366.40 EUR (viens tūkstotis trīs simti 

sešdesmit seši euro un 40 centi).   

7.2. apstiprināt Viesītes novada pašvaldības noteikumus Nr.1/2017. 

7.3. iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs – deputāts Māris Malcenieks, 

komisijas locekļi: pašvaldības izpilddirektors Alfons Žuks, galvenā grāmatvede Anita Maļinovska, 

juriste Ināra Erte, nekustamo īpašumu vecākā speciāliste Svetlana Puzāne. 

7.4. ievietot sludinājumu oficiālajā izdevumā ''Latvijas Vēstnesis'', pašvaldības mājas lapā un 

pašvaldības informatīvajā izdevumā ''Viesītes novada vēstis''. 
 

Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei, Zināšanai: galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai, finansistei L.Medveckai,  

Kontrolei: izpilddirektoram A.Žukam 

 

 

7.# 
Par Viesītes novada pašvaldības noteikumu Nr.2/2017  „Par kārtību, kādā tiek veikti 

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi” apstiprināšanu 

J.Dimitrijevs 

J.Dimitrijevs – ziņo par sagatavo noteikumu projektu un ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Ņemot vērā to, ka nepieciešams veikt Publisko iepirkumu likumā nereglamentētus iepirkumus, 

tai skaitā, lai sagatavotu projektu pieteikumus iesniegšanai ES un citu finanšu instrumentu 

izsludinātajos atklātajos konkursos, izskatot iepirkumu speciālistes S.Eglītes sagatavoto 

noteikumu projektu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6.punktu, 

2014.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.598 ”Noteikumi par valsts un 

Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un 

zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā”, saskaņā ar domes Finanšu 

komitejas 2017.gada 11.janvāra sēdes atzinumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par –  9 balsis 

(Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris 

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

novada dome NOLEMJ: 
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               Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības noteikumus Nr.2/2017 „Par kārtību, kādā 

tiek veikti Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi”. 

 

Pielikumā: Noteikumi uz 2 lapām. 

 

Zināšanai: Attīstības un plānošanas nodaļai, iepirkumu speciālistam 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektoram 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs                                    J.Dimitrijevs 

 

 
APSTIPRINĀTS 

Ar Viesītes novada domes  

2017.gada 18.janvāra lēmumu Nr.7; prot.Nr.1 

 

Viesītes novada pašvaldības noteikumi Nr.2/2017 

„Par kārtību, kādā tiek veikti  

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi” 

Viesītē 

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Viesītes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) veic 

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētos iepirkumus. 

2. Pirms līguma slēgšanas Pašvaldība veic iepirkumus šajos noteikumos noteiktajā kārtība, 

ja: 

2.1. plānotā būvdarbu līgumcena  ir sākot no  EUR 4000 bez pievienotās vērtības nodokļa, 

bet nepārsniedz EUR 14000 bez pievienotās vērtības nodokļa. 

2.2. piegādes vai pakalpojuma līgums ir saistīts ar projektu īstenošanu Eiropas Savienības 

vai citu finanšu instrumentu un programmu ietvaros un plānotā līgumcena ir sākot no 

EUR 500, bet nepārsniedz EUR 4000 bez pievienotās vērtības nodokļa. 

2.3. būvdarbu līgums ir saistīts ar projektu īstenošanu Eiropas Savienības vai citu finanšu 

instrumentu un programmu ietvaros un plānotā līgumcena ir sākot no EUR 500, bet 

nepārsniedz EUR 14000 bez pievienotās vērtības nodokļa. 

3. Iepirkumu veic pēc saskaņošanas ar izpilddirektoru. 

4. Pirms iepirkuma veikšanas tiek sagatavota iepirkuma instrukcija, kurā tiek iekļauta 

tehniskā specifikācija vai darba uzdevums. 

5. Iepirkuma instrukcijā norāda piedāvājuma vērtēšanas kritēriju – zemākā cena vai 

saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 

6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 5 (piecām) kalendārajām dienām 

no iepirkuma publicēšanas Viesītes novada mājaslapā – www.viesite.lv.  

7. Apstiprināto instrukciju publicē Viesītes novada mājaslapā sadaļā „Publisko iepirkumu 

likumā nereglamentētie iepirkumi”. 

8. Iepirkuma instrukciju apstiprina iepirkumu komisijas priekšsēdētājs. Tehnisko 

specifikāciju vai darba uzdevumu izstrādā un paraksta attiecīgais speciālists vai 

izpilddirektors. 

9. Būvdarbu iepirkuma instrukcijai tiek pievienots darbu apjomu saraksts, ko apstiprina 

Viesītes novada būvinženieris. 

10. Piedāvājumus iesniedz iepirkumu komisijā. Pēc iesniegšanas termiņa beigām iepirkumu 

komisijas priekšsēdētājs atver iesniegtos piedāvājumus un izvērtē pēc instrukcijas 

nosacījumiem un vienpersoniski pieņem lēmumu par līguma slēgšanu ar izraudzīto 

pretendentu, iepirkuma pārtraukšanu vai izbeigšanu bez rezultātiem. 

http://www.viesite.lv/
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11. Gadījumos, kad plānotā līguma (piegādes, pakalpojumu, būvdarbu) summa nesasniedz šo 

noteikumu 2. punktā norādīto līgumcenu, izpilddirektors, iestādes vadītājs, projekta 

vadītājs vai atbildīgais speciālists ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas veikt: 

11.1. cenu aptauju, nosūtot potenciālajiem pretendentiem uz elektronisko pastu 

tehnisko specifikāciju un uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu vai aptaujāt tos 

telefoniski. 

11.2. cenu izpēti internetā vai piedāvājumu un to cenu apzināšanu citos veidos. 

12. Cenu izpētes vai aptaujas dokumenti jāiesniedz Iepirkumu komisijā glabāšanai vai 

jāpievieno projekta dokumentiem (ja cenu aptauja vai izpēte attiecas uz Eiropas Savienības 

vai citu finanšu instrumentu un programmu projektiem). 

 

 
Viesītes novada pašvaldības  

domes priekšsēdētājs                                                                  J.Dimitrijevs 

 

 
8.# 

Par Viesītes novada pašvaldības apkures sistēmas darbinieku  

stundas tarifa likmes noteikšanu 

J.Dimitrijevs, L.Medvecka 

L.Medvecka – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu - sakarā ar minimālās mēneša darba 

algas palielināšanos, ir jānosaka jauna stundas tarifa likme kurinātājiem, lai darba algas 

pamatsumma nebūtu mazāka par valstī noteikto minimālo mēneša amata algu. 

J.Dimitrijevs – ierosina balsot par lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

                  Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumu Nr.656 

“Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un 

minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2016.gada 25.oktobra grozījumiem Nr.683, 

saskaņā ar domes Finanšu komitejas 2017.gada 11.janvāra sēdes atzinumu (prot.Nr.1), atklāti 

balsojot, par –  9 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita 

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

atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

                     Ar 2017.gada 1.janvāri mēneša darba algas aprēķināšanai Viesītes novada 

pašvaldības apkures sistēmas kurinātājiem stundas tarifa likmi noteikt 2.38 EUR. 

 

 

Izpildei- pašvaldības juristei I.Ertei, kultūras pils direktorei R.Vasiļjevai, Viesītes vidusskolas 

direktoram A.Baldunčikam 

Zināšanai – finansistei L.Medveckai, algu grāmatvedei D.Pērkonei kancelejas vadītājai D.Vītolai,  

Kontrolei- pašvaldības izpilddirektoram A.Žukam 

 
9.# 

Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Viesītes komunālā pārvalde” iesniegumu par 

debitoru (mirušo) parādu norakstīšanai 

M.Blitsons 

M.Blitsons – ziņo par sagatavoto domes lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

           Izskatīts Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Viesītes komunālā 

pārvalde” valdes priekšsēdētāja M.Blitsona 2016.gada 30.decembra iesniegums Nr.1-4.1/ 138 

„Par debitoru(mirušo) parādu norakstīšanu”, kurā lūdz atļaut norakstīt 4 mirušo personu 

parādus par kopējo summu EUR 5605,00. 
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           Pamatojoties uz Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.585 

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

komitejas 2017.gada 11.janvāra sēdes atzinumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par –  9 balsis 

(Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris 

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

novada dome NOLEMJ: 
 

           Atļaut Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Viesītes komunālā 

pārvalde”, saskaņā ar 2016.gada 30.decembra iesniegumu Nr.1-4.1/138 „Par 

debitoru(mirušo) parādu norakstīšanu”, norakstīt 4 debitoru parādus par kopējo summu 

EUR 5605,00: 

1. Ž.C.---------------, Viesīte, parāds EUR 122,37. 

2. R.K.---------------,Viesīte, parāds EUR 4058,91. 

3. I. K.---------------, Viesīte, parāds EUR 221,72. 

4. S.K.----------------,Viesīte, parāds EUR 1202,00. 

 

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

Kontrolei – pašvaldības izpilddirektoram A.Žukam 

 

 

10.# 

Par Viesītes novada pašvaldības debitoru (mirušo personu) parāda norakstīšanu 

L.Medvecka 

L.Medvecka – ziņo par sagatavoto domes lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

 

           Izskatot pašvaldības galvenās grāmatvedes A.Maļinovskas ierosinājumu par mirušās 

personas V.L. parāda (616,10 EUR) dzēšanu par viņa mātes uzturēšanos Jēkabpils pansionātā, 

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

grāmatvedības kārtošanu un organizēšanu”, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2017.gada 

11.janvāra sēdes atzinumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par –  9 balsis (Jānis Dimitrijevs, 

Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts 

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

NOLEMJ: 

           Atļaut Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības un finanšu nodaļai, saskaņā ar 

2017.gada 10.janvāra salīdzināšanas aktu, norakstīt debitoru parādu mirušai personai V.L. par 

kopējo summu EUR 616,10 . 

 

Izpildei – galvenajai grāmatvedei A.Maļinovska  

Kontrolei – pašvaldības izpilddirektoram A.Žukam 

 

 

11.# 

Par Viesītes muzeja „Sēlija”  projekta  

„Pastāvīgās ekspozīcijas „Vēstures klase” izveide” attīstību 

I.Svilāne, G.Dimitrijeva 

I.Svilāne  – ziņo par sagatavoto domes lēmuma projektu, iepazīstina deputātus ar projekta 

prezentācijas materiālu- par ekspozīcijas veidošanu Stradiņa skolā par Viesītes un Viesītes 

novada vēsturi. Šis būs sākuma posms tālākajam ekspozīcijas darbam – sākuma posms jaunas 

mūsdienīgas ekspozīcijas veidošanai. 
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Projekta pieteikumā paredzēta dizaina un tehniskā projekta izstrāde ekspozīcijas iekārtošanai. 

Projekta realizācija būtu no 01.03.2017. – līdz 30.06.2017. un summa 1633.50 EUR, 

līdzfinansējums nav nepieciešams. 

Deputātiem iebildumu nav. 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Izskatīts Viesītes muzeja „Sēlija” vadītājas I. Svilānes iesniegums, kurā ir lūgums atbalstīt  

projekta „„Pastāvīgās ekspozīcijas „Vēstures klase” izveide” tehniskās dokumentācijas 

sagatavošanu un pieteikuma iesniegšanu Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas 

„Muzeju nozares attīstības programma” projektu konkursā.  

Projekta budžetā tiks iekļautas paskaidrojuma raksta un pastāvīgās ekspozīcijas 

mākslinieciskās koncepcijas- dizaina izstrādes izmaksas. Projektā pašvaldības līdzfinansējums 

nav nepieciešams.  

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu un saskaņā ar Viesītes novada 

attīstības programmas 2014 – 2020.gadam stratēģisko mērķi Nr. 4 „Saglabāt un popularizēt 

Sēlijas kultūrvēsturisko mantojumu”,  ilgtermiņa prioritāti Nr.5. Sēlijas kultūras izmantošana 

tūrisma produktu attīstīšanai, rīcībām RV6.1 un RV6.2 un Viesītes muzeja „SĒLIJA” 

Nolikumu (apstiprināts 09.02.2011.), ņemot vērā domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas 2017.gada 11.janvāra sēdes pozitīvo atzinumu (prot.Nr.1) un Finanšu 

komitejas 2017.gada 11.janvāra sēdes pozitīvo atzinumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par- 9 

balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, 

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

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Viesītes muzeja „Sēlija” pastāvīgās ekspozīcijas „Vēstures klase”  

paskaidrojuma raksta un mākslinieciskās koncepcijas izstrādi; 

2. Apstiprināt projekta budžetu EUR 1633.50; 

3. Viesītes muzeja „Sēlija vadītājai I. Svilānei sagatavot un savlaicīgi iesniegt projekta 

iesniegumu Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Muzeju nozares 

attīstības programma un muzejisko priekšmetu iepirkumu programma" projektu 

konkursā. 
Izpildei: muzeja vadītājai I.Svilānei 

Zināšanai: Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai G.Dimitrijevai 

 

12.# 

Par projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

Nr.8.3.5.0./16/1/001  realizēšanu 

J.Dimitrijevs, A.Baldunčiks, R.Orups 

J.Dimitrijevs – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, informē, ka Aknīstes novads pieņēmis 

lēmumu pats piedalīties projektā un pārstāvēs sevi nevis Jēkabpils novada izglītības pārvalde. 

A.Baldunčiks – var arī katrs pats novads sevi pārstāvēt, bet var deleģētā iestāde. Mums ir 

sagatavots projekts, ka pārstāv deleģētā iestāde. 

J.Dimitrijevs – ierosina balsot par lēmuma projektu. 

 

Izskatot Jēkabpils novada pašvaldības domes priekšsēdētāja E.Meņķa 2017.gada 4.janvāra 

vēstuli Nr.JNP/2-13.1/17/4 par sadarbību projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” realizēšanā vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs, 

ņemot vērā Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumu Nr.359 „Darbības programmas 

„Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras 

atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas 

pasākumi” 15.punktu, domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

2017.gada 11.janvāra sēdes atzinumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par –  9 balsis (Jānis 

Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris 

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

novada dome NOLEMJ: 

http://www.vkkf.lv/#2839
http://www.vkkf.lv/#2839
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1. Viesītes novada pašvaldības izglītības iestādes projektā „Karjeras atbalsts vispārējās 

un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0./16/1/001 kā sadarbības partneris pārstāvēs 

Jēkabpils novada pašvaldība. 

 

2. Projekta koordinators -  Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvalde  

 

Zināšanai: Jēkabpils novada pašvaldībai, novada izglītības iestādē, Attīstības un plānošanas 

nodaļai. 
 

13.# 

Par darbadienas pārcelšanu 2017.gadā 

----------------------------------------------------------- 
J.Dimitrijevs, D.Vītola 

D.Vītola – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu darbdienas pārcelšanai 

J.Dimitrijevs – ierosina to apstiprināt. 

 

               Ņemot vērā Ministru kabineta 2016.gada 15.jūnija rīkojumu Nr.342 (prot. Nr.29 

21.#) „Par darbadienas pārcelšanu 2017.gadā” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 27. punktu, Darba likuma 133.panta ceturto daļu, atklāti balsojot, par –  

9 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, 

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

Viesītes novada dome NOLEMJ: 
 

1. Pārcelt Viesītes novada pašvaldībā, pašvaldības iestādēs darbadienu no 

piektdienas, 2017.gada 5.maija, uz sestdienu, 2017.gada 13.maiju. 

2.  Ieteikt pašvaldības kapitālsabiedrībām,  kurās noteikta piecu dienu darba nedēļa no 

pirmdienas līdz piektdienai, nosakot darba un atpūtas laiku, ievērot šā  lēmuma 1.punktu. 

3.  Pašvaldības kancelejai informē iestādes un iedzīvotājus par darba dienu pārcelšanu. 

 

 
14.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 

J.Dimitrijevs 

J.Dimitrijevs – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu un informē, ka saņemts iesniegums no 

E.V., kurš sakarā ar to, ka uzņemts rindā, lūdz piešķirt dzīvokli Pavasara ielā 4A-18, Viesītē. 

M.Blitsons – iebilst par dzīvokļa piešķiršanu, jo E.V. deklarētajā dzīvesvietā ir parāds ~2000 

EUR, arī vēl divos dzīvokļos, kur viņš ir dzīvojis ir parāds 1200 EUR un 550 EUR.. Līdz ar to, 

apšaubāma ir viņa maksātspēja par labiekārtotu dzīvokli. 

Deputāti piekrīt ierosinājuma pagaidām nepiešķirt dzīvokli E.V., bet tikai atstāt viņu dzīvokļa 

rindā. 

        Pamatojoties uz 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), ņemot vērā Komunālo jautājumu komisijas 2017.gada 11.janvāra sēdes 

ierosinājumus (prot. Nr.1), atklāti balsojot, par –  9 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana 

Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, 

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

 

1. Sakarā ar to, ka L.J. deklarētā adrese: -------------. jau ir privāts dzīvoklis, kurā arī pati 

dzīvo, atteikt piešķirt dzīvokli . 

2. Uzņemt E.V. deklarētā adrese: ------------------- dzīvokļu rindā. 

3. Atteikt A.A. deklarētā adrese: ------------piešķirt dzīvokli, jo tas ir privātīpašums.  
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4. Uzņemt A.K., deklarētā adrese: ----------- dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli ‘’Māja 3’’-

18, Sauka, Saukas pag., Viesītes nov. Slēdzot terminēto īres līgumu līdz 30.04.2017. 

5. Uzņemt M.P. deklarētā adrese: -------------- dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Smilšu 

iela 37-9, Viesīte, Viesītes nov., Viesītes nov. Slēdzot terminēto īres līgumu līdz 

30.04.2017. 

Izpildei: SIA „Viesītes komunālā pārvalde”- atbildīgais valdes priekšsēdētājs M.Blitsons 

Zināšanai: iedzīvotāju reģistram, komunālo jautājumu komisijai 

 

15.# 

Par īres līgumu pagarināšanu 

J.Dimitrijevs                                                

Izskatot SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētāja Māra Blitsona 05.01.2017. 

iesniegumus Nr.1-4.1/3 par īres līgumu pagarināšanu un nepagarināšanu, ņemot vērā Komunālo 

jautājumu komisijas 2017.gada 11.janvāra sēdes ierosinājumus (prot. Nr.1), atklāti balsojot, par 

–  9 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris 

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

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt īres līgumu līdz  30.04.2017. šādiem īrniekiem (75 personas). 

 

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

 
Izpildei: SIA „Viesītes komunālā pārvalde”- atbildīgais valdes priekšsēdētājs M.Blitsons 

Zināšanai: komunālo jautājumu komisijai 

 
16.# 

Par zemes nomas līguma slēgšanu 

J.Līcis, S.Puzāne 

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu 

Izskatīts S.G., personas kods ---------, dzīvo -----------, 2016.gada 15.decembra iesniegums par 

nomas tiesību piešķiršanu uz zemes vienību Viesītes novada Viesītē, ar kadastra apzīmējumu 

56150010317 (0,25 ha) platībā lauksaimniecības vajadzībām. 

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

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

nomu’’, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas 

komitejas 2017.gada 11.janvāra sēdes atzinumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par –  9 balsis 

(Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris 

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

novada dome NOLEMJ: 

            Slēgt zemes nomas līgumu līdz 2021.gada 31.decembrim ar S.G., personas kods, --

------------dzīvo----------, par nomas tiesību piešķiršanu uz daļu no zemes vienības Viesītes 

novada Viesītē, ar kadastra apzīmējumu 56150010317  (0,25 ha) platībā lauksaimniecības 

vajadzībām. 

Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei S.Puzānei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 
17.# 

Par zemes nomas līguma slēgšanu un rekultivācijas atļauju 

J.Līcis, S.Puzāne 

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 
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Deputātiem iebildumu nav. 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu 

 

Izskatīti 2017.gada 9.janvāra SIA ''APAGRO'', iesniegumi, kuros lūdz piešķirt nomas tiesības 

uz zemes vienībām Viesītes novada, Saukas pagastā ar kadastra apzīmējumiem 56880070031 

(4,9 ha) platībā un 56880070135  (4,1 ha) platībā. Tiek lūgts arī minētajās zemes vienībās un 

zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 56880070041 (3,1 ha) platībā un 56880070059 

(10.99 ha) platībā atļaut novākt apaugumu un rekultivēt lauksaimniecībā izmantojamās zemēs.  

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

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

nomu’’, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas 

komitejas 2017.gada 11.janvāra sēdes atzinumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par –  9 balsis 

(Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Slēgt zemes nomas līgumu līdz 2026.gada 31.decembrim ar SIA ''APAGRO'',  

par zemes vienībām Viesītes novada, Saukas pagastā ar kadastra apzīmējumiem 56880070031 

(4,9 ha) platībā un 56880070135  (4,1 ha) platībā, lauksaimniecības vajadzībām. 

 2. Atļaut SIA ''APAGRO'', novākt apaugumu (krūmājus) un rekultivēt 

lauksaimniecībā izmantojamās zemēs zemes vienības ar apzīmējumiem kadastrā 

56880070031 (4,9 ha) platībā, 56880070135  (4,1 ha) platībā, 56880070041 (3,1 ha) platībā 

un 56880070059 (10.99 ha) platībā, kuras atrodas Viesītes novada, Saukas pagastā.  

 
Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei S.Puzānei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

 
18.# 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma  

Viesītes novada, Viesītes pagasta, ''Egļaudzes'' 

J.Līcis  

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu 
 

Izskatīts 2017.gada 9.janvāra J.R., personas kods --------------, dzīvo -------------, iesniegums 

par zemes vienības ar apzīmēju kadastrā 56350090067 (7,0 ha) platībā atdalīšanu no 

nekustamā īpašuma.   

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

Pamatojoties uz 2005.gada 1.decembra likumu „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu” 

ar spēkā esošajiem grozījumiem, Viesītes novada pašvaldības 27.08.2009. saistošajiem 

noteikumiem Nr.3 „Par teritorijas plānojumiem”, Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem” 4.nodaļas 4.6. punktu, ņemot vērā domes Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 11.janvāra sēdes 

atzinumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par –  9 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, 

Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska, 

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

1. Atļaut J.R., personas kods----------- adrese: ------------, atdalīt zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 56350090067  (7,0 ha) platībā no viņam piederošā nekustamā īpašuma , 

neizstrādājot zemes ierīcības projektu. 
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2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu „Dzilnas'', Viesītes pag., Viesītes 

nov. un noteikt zemes izmantošanas mērķi: 0201-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir mežsaimniecība.   

3. Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu 

apkalpošanas centrā. 

 
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne,  

Zināšanai:   nodokļu administratorei I.Elbertei. 

 

19.# 

Par D. B. iesniegumu 

J.Līcis, S.Puzāne 

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

S.Puzāne – paskaidro situāciju ar šo zemes vienību. 

Deputātiem iebildumu nav. 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu 

 

 Izskatīts D.B. personas kods -----------, dzīvo -------------- 2016.gada 24.novembra  

iesniegums par  pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

Nr.56880060158 (0,15 ha) platībā reģistrāciju zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa 

uzsākšanu.  

 Konstatēts, ka tas īpašums ir ''Saukas ciemata kūtis'', ierakstīts zemesgrāmatā ar kopējo 

platību 0,7192 ha. Saskaņā ar Saukas pagastā teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem 4.7.2. punktu no jauna veidoto zemesgabalu platība nedrīkst būt mazāka par 

12000 kv.mtr. (1,2 ha), zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56880060158 galvenais 

lietošanas mērķis- lauksaimniecības teritorijas. Līdz ar to, nevar veidot šādu jaunu īpašumu. 

 Pamatojoties uz Viesītes  novada pašvaldības 27.08.2009. saistošajiem noteikumiem 

Nr.3 (prot. Nr. 6;4 #) "Par Viesītes novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu 

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

komitejas 2017.gada 11.janvāra sēdes atzinumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par –8 balsis (Jānis 

Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris 

Malcenieks, Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret-nav, atturas – 1 (Roberts Orups), Viesītes 

novada dome NOLEMJ: 
           Atteikt D.B.personas kods ----------, dzīvo -------------------atsavināšanu daļas no zemes 

vienības 0,15 ha platībā no nekustamā īpašuma ''Saukas ciemata kūtis'' ar kadastra Nr. 

56880060158. 

 

Zināšanai: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei S.Puzānei 

 

20.# 

Par zemes nomas līgumu grozīšanu 

J.Līcis, S.Puzāne 

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

S.Puzāne – paskaidro situāciju ar šo zemes nomu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu 

 

 

Izskatīts 2016.gada 21.oktobra V.V. personas kods ---------------- dzīvo -----------', iesniegums, 

kurā lūdz izbeigt zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību Viesītes pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 56350060127 9,6 ha platībā. 

Konstatēts, ka līdz ar to jāveic grozījumi 2007.gada 2.aprīļa  Zemes nomas līgumā. 

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

ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 
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2017.gada 11.janvāra sēdes atzinumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par –  9 balsis (Jānis 

Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Ar 2017.gada 1.janvārī izbeigt V.V., nomas tiesības uz zemes vienību Viesītes pagastā 

ar kadastra apzīmējumu 56350060127 (9,6 ha) platība.. 

2. Veikt grozījumus 2013.gada 7.maija Lauku apvidus zemes nomas līgumā. 

 
Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei S.Puzānei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

21.# 

Par adrešu piešķiršanu ēku/būvju īpašumiem. 

J.Līcis, S.Puzāne 

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

S.Puzāne – paskaidro situāciju par adrešu piešķiršanu visām garāžām. 

Deputātiem iebildumu nav. 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu 

 

           Izskatot Valsts zemes dienests vēstuli par adrešu sakārtošanu Viesītes pilsētā, ņemot 

vērā to, ka adresei jābūt katrai garāžai, jo tā ir saimnieciska rakstura ēka, pamatojoties uz 

Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 698 ”Adresācijas noteikumi” 18.2 punktu un 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, ņemot vērā domes Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 11.janvāra sēdes 

atzinumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par –  9 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, 

Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska, 

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

 

 1. Piešķirt Viesītes novada, Viesītē, Smilšu ielā 37A esošajām būvēm(garāžām) sekojošas 

adreses: 
Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330011 piešķirt adresi-Smilšu iela 37A k-11, Viesīte, Viesītes nov.; 

Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330013 piešķirt adresi Smilšu iela 37A k-13, Viesīte, Viesītes nov.; 

Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330014 piešķirt adresi Smilšu iela 37A k-14,Viesīte, Viesītes nov.; 

Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330017 piešķirt adresi Smilšu iela 37A k-17,Viesīte, Viesītes nov.; 

Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330018 piešķirt adresi Smilšu iela 37A k-18,Viesīte, Viesītes nov.; 

Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330019 piešķirt adresi Smilšu iela 37A k-19,Viesīte, Viesītes nov.; 

Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330020 piešķirt adresi Smilšu iela 37A k-20,Viesīte, Viesītes nov.; 

Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330021 piešķirt adresi Smilšu iela 37A k-21,Viesīte, Viesītes nov.; 

Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330022 piešķirt adresi Smilšu iela 37A k-22,Viesīte, Viesītes nov.; 

Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330023 piešķirt adresi Smilšu iela 37A k-23,Viesīte, Viesītes nov.; 

Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330024 piešķirt adresi Smilšu iela 37A k-24,Viesīte, Viesītes nov.; 

Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330025 piešķirt adresi Smilšu iela 37A k-25,Viesīte, Viesītes nov.; 

Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330026 piešķirt adresi Smilšu iela 37A k-26,Viesīte, Viesītes nov.; 

Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330027 piešķirt adresi Smilšu iela 37A k-27,Viesīte, Viesītes nov.; 

Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330028 piešķirt adresi Smilšu iela 37A k-28,Viesīte, Viesītes nov.; 

Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330029 piešķirt adresi Smilšu iela 37A k-29,Viesīte, Viesītes nov.; 

Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330030 piešķirt adresi Smilšu iela 37A k-30,Viesīte, Viesītes nov.; 

Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330031 piešķirt adresi Smilšu iela 37A k-31,Viesīte, Viesītes nov.; 

Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330032 piešķirt adresi Smilšu iela 37A k-32,Viesīte, Viesītes nov.; 

Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330033 piešķirt adresi Smilšu iela 37A k-33,Viesīte, Viesītes nov.; 

Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330034 piešķirt adresi Smilšu iela 37A k-34,Viesīte, Viesītes nov.; 

Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330035 piešķirt adresi Smilšu iela 37A k-35,Viesīte, Viesītes nov.; 

Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330036 piešķirt adresi Smilšu iela 37A k-36,Viesīte, Viesītes nov.; 
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Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330037 piešķirt adresi Smilšu iela 37A k-37,Viesīte, Viesītes nov.; 

Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330038 piešķirt adresi Smilšu iela 37A k-38,Viesīte, Viesītes nov.; 

Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330039 piešķirt adresi Smilšu iela 37A k-39,Viesīte, Viesītes nov.; 

Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330040 piešķirt adresi Smilšu iela 37A k-40,Viesīte, Viesītes nov.; 

Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330041 piešķirt adresi Smilšu iela 37A k-41,Viesīte, Viesītes nov.; 

Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330044 piešķirt adresi Smilšu iela 37A k-44,Viesīte, Viesītes nov.; 

Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330045 piešķirt adresi Smilšu iela 37A k-45,Viesīte, Viesītes nov.; 

Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330046 piešķirt adresi Smilšu iela 37A k-46,Viesīte, Viesītes nov.; 

Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330047 piešķirt adresi Smilšu iela 37A k-47,Viesīte, Viesītes nov.; 

Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330048 piešķirt adresi Smilšu iela 37A k-48,Viesīte, Viesītes nov.; 

Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330049 piešķirt adresi Smilšu iela 37A k-49,Viesīte, Viesītes nov.; 

Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330050 piešķirt adresi Smilšu iela 37A k-50,Viesīte, Viesītes nov.; 

Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330051 piešķirt adresi Smilšu iela 37A k-51,Viesīte, Viesītes nov.; 

Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330052 piešķirt adresi Smilšu iela 37A k-52,Viesīte, Viesītes nov.; 

Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330053 piešķirt adresi Smilšu iela 37A k-53,Viesīte, Viesītes nov.; 

Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330054 piešķirt adresi Smilšu iela 37A k-54,Viesīte, Viesītes nov. 

 

2. Būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010330042 mainīt adresi no Smilšu iela 37A k-1, 

Viesīte, Viesītes nov. uz  Smilšu iela 37A k-42, Viesīte, Viesītes nov. 

 

3. Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas 

centrā. 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei S.Puzānei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 
 

22.# 

Par izmaiņā Valsts kadastra reģistrā, nosaukuma piešķiršanu Viesītes novada 

pašvaldībai piekritīgajiem zemes īpašumiem, starpgabalu statusa piešķiršanu un 

īpašuma tiesību nostiprināšanu uz tiem zemesgrāmatā. 

J.Līcis 

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

S.Puzāne – paskaidro par lēmuma projektu, lai reģistrētu pašvaldībai piederošās zemes 

vienības zemesgrāmatā. 

Deputātiem iebildumu nav. 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu 
 

 Izskatīts nekustamo īpašumu speciālistes Svetlanas Puzānes 10.01.2017. iesniegums par  

pašvaldībai piekrītošo zemes īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā, par nosaukumu, starpgabalu 

statusa un zemes lietošanas mērķa noteikšanu brīvajām zemēm, kuras atsavinātu.  

 Pamatojoties uz 25.04.1995. likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.un 6.punktiem, Ministru kabineta 

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

aktualizācijas noteikumi”, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 11.janvāra sēdes atzinumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, 

par –  9 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris 

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

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Veikt izmaiņas Valsts kadastra reģistrā un reģistrēt zemesgrāmatā un nostiprināt 

Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības uz sekojošiem zemes īpašumiem: 

 

1.1.Apvienot vienā īpašumā  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56580070023( 5,0 ha 

platība) un 56580070107 ( 3,7 ha platība), izveidojot īpašumu ar divām zemes vienībām. 

1.1.1. Piešķirt īpašumam nosaukumu „Mazorstes”, Elkšņu pag., Viesītes nov.  
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1.1.2.Noteikt zemes izmantošanas mērķi: 0101- zeme uz kuras galvenā saimnieciska 

darbība ir lauksaimniecība.  

1.1.3.Reģistrēt zemesgrāmatā un nostiprināt Viesītes novada pašvaldībai īpašuma 

tiesības uz zemes īpašumu „Mazorstes”, Elkšņu pag., Viesītes nov.  

 

1.2. Izveidot atsevišķu īpašumu ar vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

56580070100 ( 10,2 ha) 

1.2.1.Piešķirt īpašumam nosaukumu „Gundari”, Elkšņu pag., Viesītes nov.,  

1.2.2.Noteikt zemes izmantošanas mērķi: 0101- zeme uz kuras galvenā saimnieciska 

darbība ir lauksaimniecība.  

1.2.3.Reģistrēt zemesgrāmatā un nostiprināt Viesītes novada pašvaldībai īpašuma 

tiesības uz zemes īpašumu „Gundari”, Elkšņu pag., Viesītes nov.  

 

1.3.Dzēst zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56580080142(1,8ha) apvienojot ar zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 56580080146( 5,7ha), izveidojot atsevišķu īpašumu.  

1.3.1. Piešķirt īpašumam nosaukumu „Ievas”, Elkšņu pag., Viesītes nov.  

1.3.2. Noteikt zemes gabala izmantošanas mērķi: 0101- zeme uz kuras galvenā 

saimnieciska darbība ir lauksaimniecība. 

1.3.3. Reģistrēt zemesgrāmatā un nostiprināt Viesītes novada pašvaldībai īpašuma 

tiesības uz zemes īpašumu „Ievas”, Elkšņu pag., Viesītes nov.  

 

1.4. Izveidot atsevišķu īpašumu ar vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

56580030131 ( 5,5 ha) 

1.4.1. Piešķirt īpašumam nosaukumu „Elkšņu karjers”, Elkšņu pag., Viesītes nov.,  

1.4.2. Noteikt zemes izmantošanas mērķi: 0401- derīgo izrakteņu ieguves teritorijas.  

1.4.3. Reģistrēt zemesgrāmatā un nostiprināt Viesītes novada pašvaldībai īpašuma 

tiesības uz zemes īpašumu „Elkšņu karjers”, Elkšņu pag., Viesītes nov.  

 

1.5. Izveidot atsevišķu īpašumu ar vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

56350110185 ( 6,1 ha) 

1.5.1. Piešķirt īpašumam nosaukumu „Ievu grāvis”, Viesītes pag., Viesītes nov.,  

1.5.2. Noteikt zemes izmantošanas mērķi: 0101- zeme uz kuras galvenā saimnieciska 

darbība ir lauksaimniecība.  

1.5.3. Reģistrēt zemesgrāmatā un nostiprināt Viesītes novada pašvaldībai īpašuma 

tiesības uz zemes īpašumu „Ievu grāvis”, Viesītes pag., Viesītes nov.  

 

1.6. Izveidot atsevišķu īpašumu ar divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 

56800010052(7,9 ha) un 56800010091 ( 2,6 ha). 

1.6.1.Piešķirt īpašumam nosaukumu „Jaunkronīši”, Rites pag., Viesītes nov.,  

1.6.2.Zemes izmantošanas mērķi: 0101- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir 

lauksaimniecība.  

1.6.3.Reģistrēt zemesgrāmatā un nostiprināt Viesītes novada pašvaldībai īpašuma 

tiesības uz zemes īpašumu „Jaunkronīši”, Rites pag., Viesītes nov.  

 

2.Reģistrēt zemesgrāmatā un nostiprināt Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības 

uz sekojošiem zemes īpašumiem, noteikt zemes vienībām starpgabalu statusu: 

(konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam 

teritorijas plānojumam): 

 

2.1.”Jaunmuilāni”, Saukas pag., Viesītes nov., zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

56880070041 ( 3,1 ha platība) Saskaņa ar Saukas pagasta teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu grafiskas daļas zemes izmantošanas veids- lauksaimniecības teritorijas. 

Noteikt zemes izmantošanas mērķi: 0101- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir 

lauksaimniecība.  
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2.2. „Grīvnieki”, Saukas pag. , Viesītes nov., ar divām zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumu 56880040263(16,2ha) un 56880040345(5,4ha) Saskaņa ar Saukas pagasta 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafiskas daļas zemes izmantošanas veids- 

lauksaimniecības teritorijas. 

Noteikt zemes izmantošanas mērķi: 0101- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir 

lauksaimniecība.  

2.3.Viesītes novada Saukas pagastā uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 

56880070135, 4,1 ha platība, izveidojot atsevišķu īpašumu. Saskaņa ar Saukas pagasta 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafiskas daļas zemes izmantošanas veids- 

lauksaimniecības teritorijas. 

2.3.1. Piešķirt zemes vienībai nosaukumu “Mazpurviņi”, Saukas pag., Viesītes nov.  

2.3.2. Noteikt zemes izmantošanas mērķi: 0101- zeme uz kuras galvenā saimnieciska 

darbība ir lauksaimniecība.  

2.4.”Vītoliņi”, Rites pag.,  Viesītes nov., zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

56800020083, 4,8 ha platība, izveidojot atsevišķu īpašumu. Saskaņa ar Rites pagasta 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafiskas daļas zemes izmantošanas veids- 

lauksaimniecībā izmantojamas zemes. 

Noteikt zemes izmantošanas mērķi: 0101- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir 

lauksaimniecība.  

2.5.Viesītes novada Viesītes pagastā uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 

56350150027 6,4 ha platība, izveidojot atsevišķu īpašumu. Saskaņa ar Viesītes pilsētas ar 

lauku teritoriju teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafiskas daļas zemes 

izmantošanas veids- lauksaimniecībā izmantojamas zemes. 

2.5.1.Piešķirt īpašumam nosaukumu “ Medulāji”, Viesītes pag., Viesītes nov.  

2.5.2.Noteikt zemes izmantošanas mērķi: 0101- zeme uz kuras galvenā saimnieciska 

darbība ir lauksaimniecība.  

2.6.Viesītes novada Elkšņu pagastā uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 

56580030168, 9,5 ha platība, izveidojot atsevišķu īpašumu. Saskaņa ar Elkšņu pagasta 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafiskas daļas zemes izmantošanas veids- 

lauksaimniecības zemes. 

2.6.1 Piešķirt īpašumam nosaukumu “ Līksnas”, Elkšņu pag., Viesītes nov.  

2.6.2.Noteikt zemes izmantošanas mērķi: 0101- zeme uz kuras galvenā saimnieciska 

darbība ir lauksaimniecība.  

2.7.”Jaunaizkarkļi”, Elkšņu pag., Viesītes nov., zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

56580060188 (10,09 ha platība) un 56880060041 ( 2,2 ha platība). Saskaņa ar Elkšņu pagasta 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafiskas daļas zemes izmantošanas veids- 

lauksaimniecības teritorijas. 

Noteikt zemes izmantošanas mērķi: 0101- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir 

lauksaimniecība.  

 

3. Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas 

centrā. 
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne,  

Zināšanai:  grāmatvedības un finanšu nodaļai  

23.# 

Par atsavināšanas procesa uzsākšanu un atsavināšanas procesa atcelšanu 

J.Līcis, S.Puzāne 

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu 

 

             Pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām''. 14.panta otrās daļas 4.punktu, Ministru 

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

aktualizācijas noteikumi”, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 
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apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 11.janvāra sēdes atzinumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, 

par –  9 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris 

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

Viesītes novada dome NOLEMJ: 
 

1. Uzsākt atsavināšanas procesu Viesītes novada pašvaldībai piederošajiem 

nekustamajiem īpašumiem:   

1.1. ''Ābelītes'', Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56350100063, 

1.2. ''Mazbruņenieki'', Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56350130045; 

1.3. Brīvības iela 11, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56150010039. 

 

2. Atcelt atsavināšanas procesu Viesītes novada pašvaldībai piederošajiem 

nekustamajiem īpašumiem:  

2.1.''Mazbērīši'', Saukas pag., Viesītes nov. ar kadastra Nr. 56880070110; 

2.2. ''Pumpuriņi'', Rites pag., Viesītes nov. ar kadastra Nr.56800040285.  

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

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

24.# 

Par atzinuma sniegšanu par paredzētās darbības (atkritumu apsaimniekošanas) 

atbilstību teritorijas plānojumam 

J.Līcis 

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

G.Dimitrijeva– sniedz skaidrojumu par lēmuma projekta sagatvošanu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu 

 
Likuma ''Par pašvaldībām'' 15.panta pirmās daļas 2.punkts, 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 

1. Izskatīta Madonas reģionālās vides pārvaldes vēstule ''Par SIA ''Nordic Recycling'' , 

paredzētās darbības atbilstību teritorijas plānojumam. Dokumentā pārvalde lūdz sniegt 

atzinumu par paredzētās darbības (atkritumu apsaimniekošana) atbilstību teritorijas 

plānojumam”. Paredzētās darbības: izveidot atkritumu savākšanas punktu/laukumu un savākt 

citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas (klase 130208) līdz 0,1 t/gadā, nolietotas riepas 

(klase 160103) līdz 2 t/gadā, eļļas filtrus (klase 160107) līdz 0,1 t/gadā, svina akumulatorus 

(klase 160601) līdz 0,1 t/gadā, niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatorus (klase 

160605) līdz 0,1 t/gadā, bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un 

elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 2000121 un 200123 klasei (klase 200135) līdz 1 t/gadā, 

citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 

200135 klasei (klase 200136) līdz 2 t/gadā, metālus (klase 200140) līdz 1 t/gadā, papīra un 

kartona iepakojumu (klase 150101) līdz 5 t/gadā, plastmasa iepakojumu (klase 150102) līdz 5 

t/gadā, koka iepakojumu (klase 150103) līdz 5 t/gadā, metāla iepakojumu (klase 150104) līdz 

5 t/gadā un stikla iepakojumu (klase 150107) līdz 10 t/gadā. Kopējais apsaimniekojamo 

atkritumu apjoms līdz 36,5 t/gadā.  

2. Konstatēts, ka: 

2.1. Viesītes novadā nav atkritumu savākšanas punkta. Ir slēgtas atkritumu izgāztuves, 

notiek daļēja sadzīves atkritumu šķirošana un tie tiek nogādāti uz atkritumu poligonu Mežāres 

pagastā ''Dziļā Vāda''. Pēc sadzīves atkritumu izgāztuvju rekultivācijas un slēgšanas ir 

paredzēts ierīkot sadzīves atkritumu savākšanas punktu un tas saskaņojams ar Vides pārvaldi.  

2.2. Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju apbūves noteikumos 2006.-2018.gadam SIA 

''Nordic Recycling'' lietošanā nodotā teritorija atkritumu savākšanas vajadzībām Viesītes 

novada, Viesītē, Smilšu ielā 39 ir komunālās un tehniskās apbūves teritorija(T, Tk). Atļautās 
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izmantošanas veidi: vispārīgās ražošanas uzņēmumi, kas nerada būtisku piesārņojumu, 

darbnīcas, inženierkomunikāciju objekti, vairumtirdzniecības iestāde, noliktava, kolektīvās 

garāžas, sabiedriskā garāža, tehniskās apkopes stacija, degvielas uzpildes stacijas (tai skaitā 

gāzes uzpilde); saimniecības ēka, atklāta uzglabāšana, autostāvvieta, notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtas, dūņu lauki. Noteikumu 4.1. punkts paredz, ka var izvietot inženiertehniskas būves, ja 

to paredz attīstības plāns ( plāns to paredz).  

2.3. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka 

pašvaldība pieņem lēmumu par jaunu sadzīves atkritumu savākšanas, dalītas vākšanas, 

šķirošanas, sagatavošanas pārstrādei un reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtu un 

infrastruktūras objektu, kā arī atkritumu poligonu izvietošanu savā administratīvajā teritorijā 

atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam un reģionālajiem plāniem. 

         2.4. SIA ''Nordic Recycling'' jau ir šāda atļauja Latvijā vākt minētos atkritumus, Vides 

pārvalde norāda, ka jāpapildina atļauja ar jaunu savākšanas vietu Smilšu ielā 39, Viesītē.   

 

           Pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā domes Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 11.janvāra sēdes 

atzinumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par –  9 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, 

Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska, 

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

 

1.Apliecināt, ka SIA ''Nordic Recycling'', paredzētā atkritumu apsaimniekošana nav 

pretrunā ar Viesītes novada pašvaldības teritorijas plānojumu un izsniegt atzinumu par 

to. 

 

2. Neiebilst, ka SIA ''Nordic Recycling'', saņem darbības atļauju  atkritumu apsaimniekošanai 

laukumā Viesītes novada pašvaldībai piederošajā īpašumā Smilšu ielā 39, Viesīte, Viesītes 

novads, šādiem atkritumiem : citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas (klase 130208) 

līdz 0,1 t/gadā, nolietotas riepas (klase 160103) līdz 2 t/gadā, eļļas filtrus (klase 160107) līdz 

0,1 t/gadā, svina akumulatorus (klase 160601) līdz 0,1 t/gadā, niķeļa un kadmija (Ni-Cd) 

baterijas un akumulatorus (klase 160605) līdz 0,1 t/gadā, bīstamus komponentus saturošas 

nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 2000121 un 200123 klasei 

(klase 200135) līdz 1 t/gadā, citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras 

neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei (klase 200136) līdz 2 t/gadā, metālus (klase 

200140) līdz 1 t/gadā, papīra un kartona iepakojumu (klase 150101) līdz 5 t/gadā, plastmasa 

iepakojumu (klase 150102) līdz 5 t/gadā, koka iepakojumu (klase 150103) līdz 5 t/gadā, 

metāla iepakojumu (klase 150104) līdz 5 t/gadā un stikla iepakojumu (klase 150107) līdz 10 

t/gadā.  

Kopējais apsaimniekojamo atkritumu apjoms līdz 36,5 t/gadā, neizdarot kaitējumu videi, 

ievērojot vides aizsardzības noteikumus un atbildot par to neievērošanu.  

 

3. Lēmums nosūtāms Madonas reģionālajai vides pārvaldei. 

 

Zināšanai: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

25.# 

Par Viesītes novada pašvaldības iestāšanos Latvijas Futbola federācijā, Latvijas 

Volejbola federācijā, Latvijas Vieglatlētikas Savienībā, Latvijas Šaušanas federācijā 

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

J.Dimitrijevs 

J.Dimitrijevs – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, par pašvaldības iestāšanos šajās četrās 

federācijās. Biedru nauda tiek ieplānota budžetā. 

Deputātiem iebildumu nav. 
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J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu 

 

Izskatot Sēlijas Sporta skolas direktora Jāņa Oša 2017.gada 16.janvāra iesniegumu par 

Viesītes novada pašvaldības iestāšanos Latvijas Futbola federācijā, Latvijas Volejbola 

federācijā, Latvijas Vieglatlētikas Savienībā un Latvijas Šaušanas Federācijā, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta 6.punktu, 27.punktu, atklāti balsojot, par –  9 

balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, 

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

Viesītes novada dome NOLEMJ: 
 

1. Viesītes novada pašvaldībai, kā sporta federāciju juridiskam biedram, iestātie šādās 

sporta federācijās: 

1.1  Latvijas Futbola federācijā; 

1.2. Latvijas Volejbola federācijā; 

1.3. Latvijas Vieglatlētikas Savienībā; 

1.4. Latvijas Šaušanas Federācijā. 

 

2. Pilnvarot Sēlijas Sporta skolu pārstāvēt Viesītes novada pašvaldību Latvijas Futbola 

federācijā, Latvijas Volejbola federācijā, Latvijas Vieglatlētikas Savienībā un Latvijas 

Šaušanas federācijā. 

 

3. Lēmums nosūtāms sporta federācijām. 

 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, kancelejai, Sēlijas Sporta skolai 

  

 

26.# 
Par izmaiņām Viesītes novada pašvaldības  

amatu klasifikācijas sarakstā  
J.Dimitrijevs 

J.Dimitrijevs – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, par izmaiņām amatu klasifikācijas 

sarakstā. 

Deputātiem iebildumu nav. 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu 

 

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

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

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu (jaunā redakcijā), atklāti balsojot, par –  9 

balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, 

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

Viesītes novada dome NOLEMJ: 
1. Veikt papildinājumu Viesītes novada pašvaldības institūciju amatu klasifikācijas sarakstā 

Sadaļā Attīstības un plānošanas nodaļa:   

             nodaļas sastāvā iekļaut amata vienību būvinženieris, klasifikācijas kods 214201,   

             1 vienība, amata alga EUR 794,00. 

2. Veikt grozījumus Viesītes novada pašvaldības institūciju amatu klasifikācijas sarakstā un 

no sadaļas Kanceleja pārcelt uz sadaļu Jaunatnes iniciatīvu centrs amata vienības: 

2.1. jaunatnes lietu speciālists, klasifikācijas kods 242227,  

       1 vienība, amata alga EUR 690,00; 

2.2. jaunatnes darbinieks, klasifikācijas kods 242257,  

       0.5 vienības, amata alga EUR 380,00 (EUR 190,00). 
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3. pašvaldības juristei I.Ertei un finansistei L.Medveckai  veikt nepieciešamos grozījumus 

amatu klasifikācijas sarakstā. 

 

Zināšanai: galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai,  algu grāmatvedei D.Pērkonei,  kancelejas 

vadītājai  D.Vītolai  

  

Kontrolei: izpilddirektoram A.Žukam   
 

 

 

Sēde beidzas plkst.11.00 

 

Nākošā kārtējā domes sēde notiks 2017.gada 15.februārī 

 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs                                                                        J.Dimitrijevs 

23.01.2017. 

 

 

Protokoliste                                                       D.Vītola 

23.01.2017. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


