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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 15.martā                                                                                               Nr.4 

 

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: Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina 

Pečauska, Rimants Šveds  

 

Nepiedalās:  

Andris Baldunčiks – ģimenes apstākļu dēļ 

Vita Elksne – ģimenes apstākļu dēļ 

Svetlana Andruškeviča- skolas direktora darba pienākumu dēļ 

                    

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Alfons Žuks – pašvaldības izpilddirektors 

Anita Maļinovska – galvenā grāmatvede 

Lidija Medvecka – finansiste 

Ināra Erte – pašvaldības juriste  

Laura Liepiņa – Attīstības un plānošanas nodaļas projektu administratore 

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 

Jānis Pučinskis – pašvaldības policijas inspektors 

Raisa Vasiļjeva – Viesītes kultūras pils direktore 

Ilma Svilāne – Viesītes muzeja „Sēlija” vadītāja 

Līga Griškena – Viesītes bibliotēkas vadītāja 

 

Informatīvie jautājumi: domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs un izpilddirektora Alfons 

Žuks par pašvaldības darbu. 

 

Viesītes novada pašvaldības policijas inspektors Jānis Pučinskis, Viesītes muzeja „Sēlija” 

vadītāja Ilma Svilāne, Viesītes bibliotēkas vadītāja Līga Griškena un Viesītes kultūras pils 
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direktore Raisa Vasiļjeva sniedza pārskatus un iepazīstināja ar sagatavoto prezentācijas 

materiālu par novada pašvaldības policijas, muzeja, novada kultūras iestāžu un novada 

bibliotēku darbu 2016.gadā. 

 

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs        

Jānis Dimitrijevs  atklāj domes sēdi 

 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt darba kārtību kopumā ar 30.jautājumiem. 

 

Domes deputātiem iebildumu nav. Atklāti balsojot, par – 6 balsis (Jānis Dimitrijevs, 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 30.jautājumiem 

 
DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas Smilšu ielā 2, Viesītē, 

nomas izsoles protokola apstiprināšanu. 

Ziņo: I.Erte 

2. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesītes pagasta, 

„Melioratori”-1 atklātu, mutisku, trešo izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.6/2017 

apstiprināšanu. 

Ziņo: I.Erte 

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu. 

Ziņo: I.Erte 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu. 

Ziņo: I.Erte 

5. Par pamatlīdzekļa norakstīšanu. 

Ziņo: A.Maļinovska 

6. Par pašvaldības finansiālo atbalstu leģionāru atceres sarīkojumam. 

Ziņo: A.Baldunčiks 

7. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi- Ķēķāni - Zīlāni 

pārbūve” pašvaldības A klases autoceļa pārbūvei Saukas pagastā, Viesītes novadā, īstenošanai 

Ziņo: L.Liepiņa 

8. Par projekta iesniegšanu Latvijas Vides aizsardzības fondā atklātā projektu konkursā kopā 

ar pārējām Sēlijas novadu apvienības pašvaldībām. 

Ziņo: L.Liepiņa 

9. Par Kārtības, kādā Viesītes novada dome piešķir atbalstu no pašvaldības budžeta biedrību, 

nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko personu projektu konkursiem apstiprināšanu 

jaunā redakcijā. 

Ziņo: L.Liepiņa 

10. Par pašvaldības īpašumu aktualizēšanu Viesītes novada pašvaldības 2016.gada bilancē. 

Ziņo: A.Maļinovska 

11. Par iedzīvotāju iesniegumiem ūdensvada ierīkošanai Zaļajā ielā un Kalna ielā. 

Ziņo: A.Žuks 

12. Par finansējumu Viesītes katlu mājas pārbūves tehniski ekonomiskā pamatojuma un 

pieteikuma iesnieguma dokumentācijas izstrādei. 

Ziņo:  M.Blitsons 
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13. Par finansējumu siltumtrases Pavasara 4A - Kultūras pils pārbūves tehniski ekonomiskā 

pamatojuma un pieteikuma iesnieguma dokumentācijas izstrādei. 

Ziņo: A.Žuks, M.Blitsons 

14. Par Viesītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecības 2.kārtu, būvprojekta minimālā 

sastāva sagatavošanu. 

Ziņo: M.Blitsons 

15. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 

Ziņo: I.Erte 

16. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

Ziņo: A.Žuks 

17. Par Viesītes Mūzikas un mākslas skolas Materiālās stimulēšanas kārtības apstiprināšanu. 

Ziņo: R.Orups 

18. Par Noteikumu Nr.7/2017 „Viesītes novada pašvaldības iekšējie datu apstrādes 

aizsardzības noteikumi” apstiprināšanu.. 

Ziņo: I.Erte 

19. Par priekšfinansējuma piešķiršanu projekta „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un 

slimību profilakse Viesītes novadā” īstenošanai. 

Ziņo: L.Liepiņa 

20. Par Lieldienu tirgu Viesītē. 

Ziņo: J.Dimitrijevs 

21. Par Viesītes novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības plāna aktualizāciju. 

Ziņo: L.Liepiņa 

22. Par zemes nomas līguma slēgšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

23. Par medību tiesību līgumu. 

Ziņo: J.Līcis 

24. Par zvejošanas atļauju Piksteres ezerā. 

Ziņo: J.Līcis 

25. Par zvejošanas atļauju Aizdumbles ezerā. 

Ziņo: J.Līcis 

26. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Viesītes novads, Saukas pagasts, 

„Kalna Poceri”. 

Ziņo: J.Līcis 

27. Par Viesītes novada domes 2016.gada 14.decembra lēmuma Nr.26 (prot.Nr.17) „Par 

adreses piešķiršanu ēku/ būvju īpašumam” atcelšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

28. Par izmaiņām valsts adrešu reģistrā. 

Ziņo: J.Līcis 

29. Par saistošo noteikumu Nr.4/2017 „Licencētās makšķerēšanas nolikums Saukas ezerā” 

apstiprināšanu. 

Ziņo: J.Līcis, I.Erte 

30. Par precizēto saistošo noteikumu Nr.3/2017 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas 

izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai 

apliecinājuma kartē” apstiprināšanu. 

Ziņo: I.Erte 

 

 

1.# 
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Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas Smilšu ielā 2, Viesītē 

nomas izsoles protokola apstiprināšanu 

I.Erte 

 I.Erte- informē par sagatavoto lēmuma projektu par nedzīvojamās telpas Smilšu ielā 2, 

Viesītē  izsoles protokola apstiprināšanu. 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

                 Saskaņā ar 2017.gada 24.februārī notikušo izsoli Viesītes novada pašvaldībai 

piederošajai nedzīvojamai telpai Smilšu ielā 2, Viesītē, pamatojoties uz Ministru kabineta 

2010.gada 8.jūnija noteikumiem „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas 

kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, 

ņemot vērā domes finanšu komitejas 2017.gada 8.marta sēdes ierosinājumu, atklāti balsojot, 

par – 6 balsis (Jānis Dimitrijevs, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina 

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

  

1. Apstiprināt 2017.gada 24.februāra mutiskās nomas izsoles protokolu par Viesītes 

novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas 15,6  kv.m platībā (telpas Nr.1), kas 

atrodas Smilšu ielā 2, Viesīte, Viesītes novads, nomas izsoli. (pielikumā izsoles protokols 

uz 1 lapas)  

2. Slēgt telpu nomas līgumu ar A.M., personas kods -------------adrese:-----------, par 

telpu nomu saskaņā ar nomas līguma projektu (pielikumā uz 5 lappusēm). 

 

Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei, galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai 

Zināšanai: Viesītes kultūras pils direktorei R.Vasiļjevai,  

 

2.# 
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma  

Viesītes novada, Viesītes pagasta, ''Melioratori''-1 atklātu, mutisku, trešo izsoli ar 

augšupejošu soli un noteikumu Nr.6/2017 apstiprināšanu  

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

I.Erte 

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

“Melioratori 1” trešo izsoli. Uz dzīvokļa īpašumu neviens nav pieteicies un ir sagatavots 

projekts, kurā sākumcena tiek samazināta par 50%. 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt lēmuma un noteikumu projektu. 

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. Trešā izsole tiks rīkota 2017.gada 28.aprīlī 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 ne uz pirmo ne otro izsoli nepieteicās, tad saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumu atkārtotas izsoles gadījumā sākuma cenu var samazināt līdz 60%  no 

sākumcenas.  

5. Cena tiek samazināta par 50%  un līdz ar to, atklātas, mutiskas, trešās izsoles sākumcena 

nekustamajam īpašumam tiek noteikta 854.00 EUR.   

6. Jāapstiprina izsoles noteikumi.  
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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 8.marta 

sēdes ierosinājumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Jānis Dimitrijevs, Juris Līcis, 

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

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

7.1. atsavināt, pārdodot atklātā, mutiskā, trešajā izsolē ar augšupejošu soli Viesītes 

novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Viesītes novada, Viesītes pagasta, 

''Melioratori''-1, ar kadastra numuru 56359000006, sākumcena  854,00 EUR (astoņi simti 

piecdesmit četri euro un 00 centi).   

7.2. apstiprināt Viesītes novada pašvaldības noteikumus Nr.6/2017. 

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 

3.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu  

I.Erte 

I.Erte- ziņo par sagatavoto lēmuma un administratīvā akta projektu. 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

 

Sakarā ar to, ka J.L., nav termiņā samaksājis nekustamā īpašuma nodokli par īpašumu Meža 

ielā 19-11, Viesīte, Viesītes novads, ar kadastra Nr. 56159000058, un uz 2017.gada 15.martu 

ir parādā Viesītes novada pašvaldībai EUR 34.36 (trīsdesmit četrus euro un 36 centus), 

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

īpašuma nodokli” 9.panta 2.punktu, ņemot vērā domes finanšu komitejas 2017.gada 8.marta 

sēdes ierosinājumu (prot. Nr.3), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Jānis Dimitrijevs, Juris Līcis, 

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

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piedzīt no J.L. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 34.36 (trīsdesmit četrus 

euro un 36 centus), par īpašumu Meža ielā 19-11, Viesīte, Viesītes novads, ar kadastra Nr. 

56159000058 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) mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr.1 

Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

4.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu  

I.Erte 

I.Erte- ziņo par sagatavoto lēmuma un administratīvā akta projektu. 

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

 
         Sakarā ar to, ka A.L.nav termiņā samaksājis nekustamā īpašuma nodokli par īpašumu 

''Jaunzemi'', Viesītes pagasts, Viesītes novads, un uz 2017.gada 15.martu ir parādā Viesītes 

novada pašvaldībai EUR 37.81 (trīsdesmit septiņus euro un 81 centus), pamatojoties uz 

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

9.panta 2.punktu, ņemot vērā domes finanšu komitejas 2017.gada 8.marta sēdes ierosinājumu 

(prot. Nr.3), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Jānis Dimitrijevs, Juris Līcis, Māris Malcenieks, 

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

NOLEMJ: 

 

1. Piedzīt no A.L.nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 37.81 (trīsdesmit septiņu 

euro un 81 centu), par īpašumu „Jaunzemi”, Viesītes pagasts, Viesītes novads, ar kadastra Nr. 

56350020019, 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) mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr.1 

 

Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

 

5.# 

Par pamatlīdzekļa norakstīšanu 

A.Maļinovska, J.Dimitrijevs 

 

A.Maļinovska – informē par sagatavoto lēmuma projektu. 

J.Dimitrijevs – interesējas, kur paliek norakstītie pamatlīdzekļi. 

A.Maļinovska – paskaidro, ka šis tiek izmantots rezerves daļām. 

 

Sakarā ar saņemto iesniegumu no Saukas pagasta pārvaldes vadītājas S.Lūses par 

pamatlīdzekļa (trimmera Husqvarna 125R) norakstīšanu, ņemot vērā klāt pievienoto 

Defektācijas aktu Nr. P004853, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra 

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

Viesītes novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas 

un organizēšanas metodiku, ņemot vērā domes finanšu komitejas 2017.gada 8.marta sēdes 

ierosinājumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Jānis Dimitrijevs, Juris Līcis, Māris 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības un finanšu nodaļai norakstīt 

pamatlīdzekli, kura turpmākā lietošana nav ekonomiski lietderīga:  

 

Trimmeris Husqvarna 125R, inv.Nr.P004853, iegādāts 2007.gads, nav 

remontējams, izmantojams rezerves daļās. 

 

2. Grāmatvedības un finanšu nodaļai  norakstīto pamatlīdzekli izslēgt no bilances. 

 

Atbildīgais –galvenā grāmatvede A.Maļinovska 

Zināšanai: Saukas pagasta pārvaldes vadītājai S.Lūsei 

Kontrolei – izpilddirektoram A.Žukam 



7 

 

 

6.# 
Par pašvaldības finansiālo atbalstu leģionāru atceres sarīkojumam  

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

J.Dimitrijevs 

J.Dimitrijevs- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu un ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

              Izskatot Leģionāru atceres sarīkojuma organizatoru 2017.gada 23.februāra 

iesniegumu par finansiālo atbalstu 200,00 EUR apmērā pasākuma rīkošanai, izvērtējot 

piešķiramo līdzekļu izmantošanas lietderību, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

12.pantu, 14.panta 2.daļas 6.punktu, 21. panta 27.punktu,  Ministru kabineta 2009.gada 

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

uzskaiti”, ņemot vērā domes finanšu komitejas 2017.gada 8.marta sēdes ierosinājumu 

(prot.Nr.3), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Jānis Dimitrijevs, Juris Līcis, Māris Malcenieks, 

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

NOLEMJ: 
 

No Viesītes novada pašvaldības budžeta piešķirt 100,00 EUR Krustpils novada 

pašvaldības rīkotajam leģionāru atceres pasākumam, kas notiks 2017.gada 16.martā 

Krustpils kultūras namā.  

 

Pielikumā: informācija par pasākumu. 

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

Darba grupas vadītājam G.Kalvem 
 

 

7.# 

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi – Ķēķāni – 

Zīlāni pārbūve" pašvaldības A klases autoceļa pārbūvei  

Saukas pagastā Viesītes novadā, īstenošanai 
____________________________________________________ 

L.Liepiņa 

L.Liepiņa – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu aizņēmuma ņemšanai Valsts kasē, lai varētu 

uzsākt projekta īstenošanu 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 
 

Saskaņā ar Ministru kabineta 18.08.2015. noteikumiem Nr.475 „Valsts un Eiropas 

Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” pašvaldībai ir iespēja iesniegt 

projekta iesniegumu, lai veiktu grants ceļu pārbūvi.  Latvijas Lauku attīstības programmas 

2014. līdz 2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos”, mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku 

teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos.  

Lai sagatavotu nepieciešamos projekta iesnieguma pielikumus, pašvaldībā ir izstrādāts 

būvprojekts un veikts iepirkums projektam „Pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi – Ķēķāni – Zīlāni 

pārbūve", lai piedalītos pasākumā un iesniegtu projekta iesniegumu Lauku atbalsta dienestā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 2.un 10.punktu, Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 

pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu 

iesniegumu konkursu veidā”, ņemot vērā 2015. gada 23. septembra lēmumu Nr.21 “Par atlases 
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kritēriju apstiprināšanu dalībai Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 

„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un atbilstoši Viesītes novada 

Attīstības programmā  2014.-2020. gadam noteiktajam uzdevumam U13 “Uzlabot pašvaldības 

ceļu stāvokli”, rīcība RV3.2 “Ceļu infrastruktūras uzlabošana”,  Investīciju plāna 24.punktam, 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2017.gada 8.marta sēdes ierosinājumu (prot.Nr.3), 

atklāti balsojot, par – 6 balsis (Jānis Dimitrijevs, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts 

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

NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties Viesītes novada pašvaldība projektā „Pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi – 

Ķēķāni – Zīlāni pārbūve", pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos” ietvaros. 

2. Projekta kopējais budžets EUR 251 352,29 (divi simti piecdesmit viens tūkstotis 

trīs simti piecdesmit divi euro un 29 centi), tai skaitā ES līdzfinansējums EUR 225 833,06 kas 

sastāda 90% no projekta budžeta, pašvaldības līdzfinansējums EUR 25092,56 kas sastāda 

10% no projekta budžeta; 

3. Projekta īstenošanas priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai ņemt 

aizņēmumu Valsts kasē EUR 251 352 (divi simti piecdesmit viens tūkstotis trīs simti 

piecdesmit divi euro). 

4. Aizņēmuma EUR 251 352 summas izņemšanu paredzēt 2017.gadā. 

5. Aizņēmumu ņemt uz 30 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi. 

 

6. Aizņēmumu garantēt ar Viesītes novada pašvaldības budžetu un aizņēmuma atmaksu uzsākt 

ar 2018.gada 3.ceturksni. 

 

Atbildīgie:  

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja- par projekta pieteikuma iesniegšanu un projekta 

īstenošanu 

Galvenā grāmatvede un finansiste – par aizņēmuma ņemšanas dokumentācijas sagatavošanu 

Valsts Kasei  

 

Kontrole: pašvaldības izpilddirektoram A.Žukam 

 

8.# 

Par projekta iesniegšanu Latvijas Vides aizsardzības fondā atklātā projektu konkursā 

kopā ar pārējām Sēlijas novadu apvienības pašvaldībām  

L.Liepiņa 

L.Liepiņa – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, informē par projektā paredzēto – tiks 

izvietoti stendi pie dabas objektiem. 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 
 

Pamatojoties uz Latvijas Vides aizsardzības fonda izsludināto projektu konkursu aktivitātē 

„Nacionālās nozīmes vides izglītības infrastruktūras izveide godinot Latvijas valsts pastāvēšanas 

simtgadi” ir sagatavots projekts „Sēlijas dabas vērtības nākotnei” partnerībā ar Aknīstes, 

Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas un Salas novadiem.  

Projektu konkursa mērķis ir īstenot aktivitātes, kuras stiprinātu Latvijas sabiedrības valsts 

gribu, piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, veicinot sabiedrībā ilgtermiņa atbildību pret 

apkārtējo vidi un dabas vērtību saglabāšanu.  

Ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2017.gada 8.marta sēdes ierosinājumu (prot.Nr.3), 

atklāti balsojot, par – 6 balsis (Jānis Dimitrijevs, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts 

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

NOLEMJ: 
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1. Viesītes novada pašvaldībai, partnerībā ar Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, 

Neretas un Salas novadu pašvaldībām, piedalīties projekta „Sēlijas dabas vērtības 

nākotnei” izstrādē un iesniegšanā Latvijas Vides aizsardzības fondā  

2. Deleģēt Viesītes novada domes priekšsēdētāju parakstīt projekta partnera 

apliecinājumu. 

3. Projekta kopējā summa 40 000 EUR  ( četrdesmit tūkstoši euro,), tai skaitā PVN 

21% EUR 6942.00 ( seši tūkstoši deviņi simti četrdesmit divi euro).  

4. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt Viesītes novada pašvaldības kā partnera 

līdzfinansējumu 25% no projekta partnera daļas attiecināmajām izmaksām. Viesītes 

novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 1428.57 ( viens tūkstotis četri simti divdesmit 

astoņi euro, 57 centi) 

5. Līdzfinansējumu piešķirt no Viesītes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

Atbildīgie: Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja, Galvenā grāmatvede  

Kontrole: pašvaldības izpilddirektoram A.Žukam 

 

 

9.# 

Par „Kārtības, kādā Viesītes novada dome piešķir atbalstu 

no pašvaldības budžeta biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko 

personu projektu konkursiem” apstiprināšanu jaunā redakcijā 

L.Liepiņa 

L.Liepiņa – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu par izmaiņām Kārtībā, ir redakcionālas 

izmaiņas un izmaiņas saistībā finansējuma piešķiršanas kārtību. 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta otrās daļas 2.un 6.punktu, ņemot vērā 

domes Finanšu komitejas 2017.gada 8.marta sēdes ierosinājumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot, 

par – 6 balsis (Jānis Dimitrijevs, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina 

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

 

1. Veikt šādus grozījumus Kārtībā, kādā Viesītes novada dome piešķir atbalstu no 

pašvaldības budžeta biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju  un fizisko personu 

projektu konkursiem: 

1.1. punktā 4.1. veikt redakcionālās izmaiņas nomainot tekstu no „vai elektroniski  

inese.vitola@viesite.lv „ uz „nosūta elektroniski- parakstītus un ieskenētus”. 

1.2. Kārtības 6.nodaļu izteikt šādā redakcijā: 

6. MAKSĀJUMU VEIKŠANA UN KONTROLE 

6.1. Pašvaldība ar pretendentu, kuram pamatojoties uz Domes lēmumu, ir piešķirts 

finansējums, noslēdz līgumu par projekta īstenošanu. 

6.2. Pēc līguma noslēgšanas projekta realizētājs pašvaldības Attīstības un plānošanas 

nodaļā iesniedz līgumu ar pakalpojumu sniedzēju vai preču piegādātāju un rēķinu vai 

pavadzīmi atbalstītā projekta finansējuma saņemšanai. Rēķinā vai pavadzīmē obligāti jānorāda 

Viesītes novada pašvaldība, kā maksātājs, pasūtītājs, projekta nosaukums, domes lēmuma 

numurs un datums.  

6.3. Pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas Viesītes novada pašvaldības 

Grāmatvedības un finanšu nodaļa veic maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai preču 

piegādātājam.  

6.4. Pretendentam, kurš saņēmis pašvaldības atbalstu, ir pienākums viena mēneša laikā 

pēc projekta aktivitāšu noslēguma vai drukātā izdevuma izdošanas, iesniegt piešķirtā 

finansējuma izlietojuma atskaiti. 

mailto:inese.vitola@viesite.lv
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2. Apstiprināt jaunā redakcijā Kārtību, kādā Viesītes novada dome piešķir atbalstu no 

pašvaldības budžeta biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko personu 

projektu konkursiem.  

 

Pielikumā: Kārtība uz 2 lapām. 

APSTIPRINĀTS 

ar Viesītes novada domes 

2017.gada 15.marta sēdes lēmumu Nr.9; prot.Nr.4 

 

Kārtība, kādā Viesītes novada dome piešķir atbalstu 

no pašvaldības budžeta biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju  un 

fizisko personu projektu konkursiem 

(jaunā redakcijā)  
Viesītē 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība finansiāli atbalsta biedrību, nodibinājumu, reliģisko 

organizāciju  un fizisko personu projektu konkursa uzvarētājus, un kādā tiek kontrolēts finansējuma 

izlietojums. 

1.2. Pieteikumu finansējuma saņemšanai var iesniegt biedrība, nodibinājums, reliģiskā organizācija, 

kas ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un kuras juridiskā adrese ir reģistrēta Viesītes 

novada pašvaldības teritorijā, vietējās iniciatīvas grupas, kas plāno aktivitātes novada teritorijā, fiziska 

persona, kura izdot drukātu izdevumu par Viesītes novada pašvaldībai nozīmīgu tēmu.  

1.3. Biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas un fiziskās personas  pieteikumus pašvaldības 

atbalsta saņemšanai projektiem iesniedz Viesītes novada pašvaldībā līdz tekošā gada 1.martam. 

Pieteikumi, kuri iesniegti pēc noteiktā termiņa, tiks izskatīti, ja plānotais kārtējā gada finansējums nav 

izlietots. 

 

2. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS MĒRĶI 
Finansējuma piešķiršanas mērķi ir: 

2.1. Atbalstīt biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko personu  aktivitātes, sabiedriski 

nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanu Viesītes novada pašvaldības teritorijā. 

2.2. Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā. 

2.3. Veicināt sadarbību starp pašvaldību un biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskajām organizācijām un 

fiziskajām personām. 

 

3. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI 
3.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu pieteikumu tekošajam gadam.  

3.2. Projekta atbalsta finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 430 euro, nepārsniedzot 50 % no kopējām 

izmaksām projekta aktivitātēm un nepārsniedzot gada budžetā plānoto finansējumu. 

3.3. Pretendenta aktivitātēm jānotiek Viesītes novada pašvaldības teritorijā un to ieguvējiem jābūt 

pašvaldības iedzīvotājiem. 

3.4. Drukātu izdevumu saturam jāataino Viesītes novada pašvaldībai būtiski notikumi vai jāizklāsta 

fakti par Viesītes novada pašvaldības teritorijas vēsturi vai novada ļaudīm. 

3.5. Pašvaldības finansējums tiek piešķirts pretendentiem, kuri: 

3.5.1. paredz biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko personu nozīmīgu 

programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Viesītes novada pašvaldības teritorijā;  

3.5.2. piesaista vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos; 

3.5.3. īsteno neformālās izglītības programmas dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām; 

3.5.4. piedāvā brīvā laika pavadīšanas dažādošanas un kvalitātes uzlabošanas iespējas; 
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3.5.5. nodrošina un piedāvā sociālos pakalpojumus noteiktām sociālajām iedzīvotāju grupām; 

3.5.6. iesaista cilvēkus ar invaliditāti un rada viņiem pieejamu informatīvo un fizisko vidi; 

3.5.7. veicina integrācijas procesus Viesītes novada pašvaldības teritorijā; 

3.5.8. popularizē Viesītes novada pašvaldību , tās aktivitātes, vēsturi un ļaudis; 

3.5.9. Veicina patriotisko audzināšanu;  

3.5.10. ar piešķirto pašvaldības finansējumu nodrošinās lielāka projekta īstenošanu  

(līdzfinansējums lielāka finansējuma piesaistei). 

 

3.6. Pašvaldības finansējums netiek piešķirts: 

3.6.1. Biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju administrācijas un darbinieku  atlīdzībai, 

3.6.2. nekustamā īpašuma iegādei vai būvniecības darbiem, 

3.6.3. pabalstiem vai citiem maksājumiem privātpersonām, 

3.6.4. aktivitātēm, kuru mērķis ir gūt peļņu, 

3.6.5. politiskiem vai militāriem pasākumiem, 

3.6.6. notikušo projektu vai pasākumu apmaksai, 

3.6.7. projektiem, kur nav paredzēts pašieguldījums vai cits piesaistītais finansējums, 

3.6.8. pretendentam, kurš nav iesniedzis atskaiti par iepriekš piešķirtā finansējuma izlietojumu, 

3.6.9. pretendentam, kuram konstatēti nodokļu, nomas un komunālo maksājumu parādi, 

3.6.10. pretendentam, kurš sniedzis nepatiesas ziņas par finansējuma nepieciešamību un apjomu. 

 

4. PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 
4.1. Pieteikuma dokumentus pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai iesniedz personiski Viesītes 

novada pašvaldības domes Attīstības un plānošanas nodaļā vai nosūta elektroniski - parakstītus un 
ieskenētus.  
4.2. Pieteikuma dokumenti sastāv no: 

4.2.1. pieteikuma; 

4.2.2. finanšu līdzekļu izlietojuma tāmes; 

4.2.3. reģistrācijas apliecības kopijas un dokumenta, kas apliecina paraksta tiesības. 

4.3. Pretendents atbild par sniegto ziņu patiesumu.  

4.4. Pretendenta pieteikumu pēc tā iesniegšanas un līdz finansējuma piešķiršanai nav atļauts grozīt. 

4.5. Iesniegtos dokumentus pašvaldība atpakaļ neizsniedz. 

 

5. PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 
5.1. Pretendentu iesniegtos pieteikumus izvērtē Viesītes novada domes Attīstības, lauksaimniecības un 

īpašumu apsaimniekošanas komiteja. 

5.2. Ja pieteikuma dokumenti neatbilst šo noteikumu prasībām, tas netiek vērtēts. 

5.3. Komiteja ir tiesīga no pretendenta pieprasīt papildus informāciju un uzaicināt viņu uz komitejas 

sēdi. 

5.4. Komiteja izvērtē piešķiramo finanšu līdzekļu apjomu sabiedriskajai organizācijai un iesniedz savu 

lēmumu Viesītes novada domes Finanšu komitejai.  

5.5. Finanšu komiteja iesniedz lēmumu Viesītes novada domei galīgā lēmuma pieņemšanai. 

 

6. MAKSĀJUMU VEIKŠANA UN KONTROLE 

6.1. Pašvaldība ar pretendentu, kuram pamatojoties uz Domes lēmumu, ir piešķirts 

finansējums, noslēdz līgumu par projekta īstenošanu. 

6.2. Pēc līguma noslēgšanas projekta realizētājs pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā 

iesniedz līgumu ar pakalpojumu sniedzēju vai preču piegādātāju un rēķinu vai pavadzīmi 

atbalstītā projekta finansējuma saņemšanai. Rēķinā vai pavadzīmē obligāti jānorāda Viesītes 

novada pašvaldība, kā maksātājs, pasūtītājs, projekta nosaukums, domes lēmuma numurs un 

datums.  

6.3. Pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas Viesītes novada pašvaldības 

Grāmatvedības un finanšu nodaļa veic maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai preču 

piegādātājam.  

6.4. Pretendentam, kurš saņēmis pašvaldības atbalstu, ir pienākums viena mēneša laikā pēc 

projekta aktivitāšu noslēguma vai drukātā izdevuma izdošanas, iesniegt piešķirtā finansējuma 

izlietojuma atskaiti. 
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Novada domes priekšsēdētājs                                                               J.Dimitrijevs 

 

10.# 

Par pašvaldības īpašumu aktualizēšanu  

Viesītes novada pašvaldības 2016.gada bilancē 

A.Maļinovska, J.Dimitrijevs 

A.Maļinovska – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu par īpašumu aktualizēšanu bilancē. 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatot galvenās grāmatvedes A.Maļinovskas sagatavoto pārskatu par aktualizējamiem 

īpašumiem 2016.gada bilancei pēc Valsts zemes dienesta iesniegtajiem reģistriem uz 

01.01.2017., ņemot vērā, ka aktualizācija nepieciešama Viesītes novada pašvaldības 

2016.gada pārskatam, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.585 „Noteikumi par 

grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 49.1 punktu, un noteikumu Nr.”1486 „Kārtība, 

kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”2.1. punktu, ņemot vērā domes Finanšu 

komitejas 2017.gada 8.marta sēdes ierosinājumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot, par – 6 balsis 

(Jānis Dimitrijevs, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants 

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

 

1. Apstiprināt aktualizējamo īpašumu sarakstu Viesītes novada pašvaldības 

2016.gada bilancei pēc Valsts zemes dienesta iesniegtajiem reģistriem uz 2017.gada 

1.janvāri (saskaņā ar pielikumu Nr.1 uz 1 lapas). 

1.1. atļaut uzņemt grāmatvedības uzskaitē precizētās zemes vienības; 

1.2. atļaut uzņemt grāmatvedības uzskaitē 2 zemes vienības un 1 mežaudzi; 

1.3. atļaut izņemt no bilances valstij piederošo Viesītes ezeru. 

 

2.  Uzdot pašvaldības galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai aktualizēt 2016.gada 

bilancē  lēmuma pielikumā Nr.1 norādītās zemes vienības, mežaudzi, ēku un ezeru. 

 

Kontrolei- pašvaldības izpilddirektoram A.Žukam  

 

Pielikums Nr.1 

Viesītes novada domes 2017.gada 15.marta sēdes lēmumam Nr.10 (prot.Nr.4) 

 

1. Starpības  zemes vienību platībās un  pēc precizētās uzmērīšanas uz 01.01.2017.  

Inventāra 

numurs 
nosaukums 

kadastra 

apzīmējums 

platība , 

ha 
PLATĪBA HA 

GRĀMATVEDĪBĀ starpības 

/P070406 Brīvības iela 11A 56150010605 0.1118 0.1106 0.0012 

/P000619   Smilšu iela 56150010284 1.0911 1.4291 -0.338 

/P001435   Jaunā iela 56150010296 0.0658 0.4773 -0.4115 

/P000583   Brīvības iela 56150010659 1.2839 1.5577 -0.2738 

/P000687   Peldu iela 56150010783 0.0908 0.2558 -0.165 

/P007080   Dīvules - Tautas skola 56800030069 1.1 1.6 -0.5 

P007076   Cīruļi-Rutuļi 56800040231 1.58 1.2 0.38 

/P004068   Birzes 56880020061 0.35 0.85762 -0.50762 

/P004153   Jaunpoceri 56880040305 0.54 0.4 0.14 

/P001636     Biržu iela 1 56150010180 0.2352 0.2 0.0352 

/P070523 Smilšu iela 39 56150010042 1.5034 1.63 -0.1266 

/P007271   Centrs 56800040284 1.7 3.7 -2 

/P070566   Pumpuriņi 56800040283 2.527 2.86 -0.333 

/P001419   Romulīši - Minsteri 56350160081 1.4 2 -0.6 
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/P006190   Kalnieši - Pabērzi 56580080139 1 0.8 0.2 

/P000616 Raiņa iela 56150010527 1.1444 2.2244 -1.08 

/P001328 Raiņa iela 15 56150010283 0.2694 0.2665 0.0029 

/P006241 Beteļi 56580060156 0.9489 0.4745 0.4744 

/P007104 Cīruļi 4 56800040156 0.313 0.1566 0.1564 

/P007110 Druviņas 6 56800040163 0.644 0.2724 0.3716 

/P004303 Birzes 56880020062 0.16 0.0392 0.1208 

/P004060 Jaungrīviņas 56880040312 1.278 1.522 -0.244 

/P001327 Ezera iela 12 56150010151 0.139 0.1395 -0.0005 

/P001454   Kalēju iela 56150010907 0.2421 0.2416 0.0005 

/P070528 Ābelītes 56350100028 2.98 3.2 -0.22 

/P070539 Mazbruņenieki, 56350130036 4.66 4.6 0.06 

/P006263 Ieviņas 56580080146 5.7 5.6994 0.0006 

/P070568 Jaundruvas 56800040281 3.2 4.7 -1.5 

/P001608 Robežu iela 1 56150010760 0.2771 0.2769 0.0002 

/P011050  

Dzirnavas - Lejas 

Kūres 56350110114 1.7 4 -2.3 

/P006193 Pagasta ceļš Atplūdi 56580080141 0.8 1 -0.2 

 

2. Uzskaitē neuzņemtās zemes vienības un pagrabs Smilšu ielā 39 un mežaudze Meža Dambrāni 

Zeme Susējas iela 56580060202 0,0687 ha      

Zeme Dobrāni 56800040282 1,32 ha     

Mežaudze Meža Dambrāni 56350070061 13,98 ha     

Pagrabs Smilšu iela 39  56150010314002 0,00624 ha 668 EUR    

 

3.Veicot zemes dienesta datu salīdzināšanu ar pašvaldības Ilgtermiņa ieguldījumiem un NĪ datu bāzi 

konstatēts, ka pašvaldības uzskaitē uz 01.01.2017 ir uzņemts Viesītes ezers, piederīgs valstij. 

            
 

11.# 

Par iedzīvotāju iesniegumiem ūdensvada ierīkošanai Viesītē, Zaļajā ielā un Kalna ielā 

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

J.Dimitrijevs 

J.Dimitrijevs – ziņo par iedzīvotāju iesniegumiem saistībā ar ūdensvada ierīkošanu Viesītes 

pilsētas Zaļajā ielā un Kalna ielā.  

Jāveic apsekošanas darbi un jāsagatavo tāme. 

Ierosina jautājumu atlikt uz nākošo sēdi. 

Atklāti balsojot, par – 6 balsis (Jānis Dimitrijevs, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts 

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

NOLEMJ: 

Atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākošo domes sēdi. 
 

 

12.# 

Par pašvaldības finansējumu Viesītes katlu mājas pārbūves tehniski ekonomiskā 

pamatojuma un pieteikuma sagatavošanai 

M.Blitsons 

M.Blitsons – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, lai varētu piedalīties Kohēzijas fonda 

atklātajā projektu konkursā. 

J.Dimitrijevs – vai ir veikta cenu aptauju par TEP sagatavošanu. 

A.Žuks – ierosina piešķirt līdz EUR 3300 +PVN un veikt mazo iepirkumu. 
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Izskatīts pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētāja 

M.Blitsona 2017.gada 6.marta iesniegums par finansējumu Viesītes katlu mājas pārbūves 

tehniski ekonomiskā pamatojuma un pieteikuma iesnieguma dokumentācijas izstrādei, lai 

kapitālsabiedrība varētu pretendēt uz Kohēzijas fonda līdzekļiem katlu mājas apkures katlu 

nomaiņai. 

Izvērtējot finanšu līdzekļu piešķiršanas ekonomisko lietderību, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru 

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

ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2017.gada 8.marta sēdes ierosinājumu (prot.Nr.3), atklāti 

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

 

1. No Viesītes novada pašvaldības budžeta rezerves fonda piešķirt finansējumu līdz 

EUR 3300 +PVN Tehniski ekonomiskā pamatojuma(TEP) un pieteikuma sagatavošanai, 

Viesītes katlu mājas pārbūvei, apkures katlu nomaiņai, lai pašvaldības kapitālsabiedrība SIA 

„Viesītes komunālā pārvalde” varētu pretendēt uz Kohēzijas fonda līdzekļiem. 

2. SIA „Viesītes komunālā pārvalde” veikt cenu aptauju par darbu veikšanu. 

3. Atbildīgais par TEP un pieteikuma sagatavošanu dalībai Kohēzijas fonda līdzekļu 

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

4. Pašvaldības finansistei veikt nepieciešamos grozījumus 2017.gada budžeta sadaļā 

rezerves fonds. 

 
Zināšanai- galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai 

Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

Kontrolei- izpilddirektoram A.Žukam  

 
13.# 

Par finansējumu siltumtrases Pavasara 4A - Kultūras pils pārbūves tehniski ekonomiskā 

pamatojuma un pieteikuma iesnieguma dokumentācijas izstrādei 

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

 A.Žuks, M.Blitsons 

M.Blitsons – ziņo ka dokumentos vairs neparādās vecā siltumtrase no Pavasara ielas 4A līdz 

Kultūras pilij un līdz ar to, nevar piedalīties šajā Kohēzijas fonda projektu konkursā, jo tas 

šobrīd neparedz jaunu trašu ierīkošanu. Varbūt to varēs darīt rudenī, kad būs jaunais 

uzsaukums. 

J.Dimitrijevs – ir jāizstrādā jauns TEPS šai siltumtrasei un Kultūras pils katlu mājai. Uz 

nākošo domes sēdi apņemas kopā ar izpilddirektoru sagatavot jautājumu . 

Ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu. 

 

Atklāti balsojot, par – 6 balsis (Jānis Dimitrijevs, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts 

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

NOLEMJ: 

Atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākošo domes sēdi. 

 

14.# 

Par Viesītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecības 2.kārtu, būvprojekta minimālā 

sastāva sagatavošanu 

M.Blitsons, J.Dimitrijevs 

M.Blitsons – ziņo par savu iesniegumu par Viesītes NAI būvniecības 2.kārtu, būvprojekta 

minimālā sastāva sagatavošanu. 

J.Dimitrijevs – darbi jāveic pašai SIA „Viesītes komunālā pārvalde” un no sava budžeta. 
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Izskatīts pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētāja 

M.Blitsona 2017.gada 14.marta iesniegums par Viesītes NAI būvniecības 2.kārtu, būvprojekta 

minimālā sastāva sagatavošanu.. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 1.punktu, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2017.gada 8.marta sēdes ierosinājumu 

(prot.Nr.3), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Jānis Dimitrijevs, Juris Līcis, Māris Malcenieks, 

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

NOLEMJ: 

 

1. Uzsākt Viesītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecības 2.kārtas būvprojekta 

minimālā sastāva sagatavošanu. 

2. Noteikt, ka cenu aptauju veic pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Viesītes komunālā 

pārvalde”. 

3. Būvprojekta minimālā sastāva sagatavošanas izmaksas tiek finansētas no SIA „Viesītes 

komunālā pārvalde” budžeta līdzekļiem.  

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

Zināšanai- Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

Kontrolei- izpilddirektoram A.Žukam  

 
15.# 

Pamats: Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

12.panta pirmās daļas 2.punkts,  

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

Kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu'' 

 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

I.Erte 

I.Erte – informē par sagatavoto lēmuma projektu. 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav. 

Atklāti balsojot, par – 6 balsis (Jānis Dimitrijevs, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts 

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

NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par K.M. deklarēto dzīvesvietu Viesītes novada, Viesītes pagasta, 

''Ciematos''. 

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

paziņot personai.  

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.p.2.d.. šo domes lēmumu var pārsūdzēt  

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

stāšanās dienas. 

 

Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr.1 
 

 

 

16.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 

A.Žuks, M.Blitsons 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu 

M.Blitsons – ziņo, ka I.S. ieradās SIA „Viesītes komunālā pārvalde”, lai noslēgtu līgumu par 

parādu nomaksu, bet K.B. neieradās. Līdz ar to, nav pildījuši savas saistības un nav iemesla 

uzņemt dzīvokļu rindā. 



16 

 

J.Dimitrijevs – līdz ar to, jāizņem, no lēmuma projekta 4.punkts par atteikumu sociālajam 

dzīvoklim, ja jau neuzņem personu rindā. 

Domes deputāti piekrīt ierosinājumam. 

                                                Pamats: Komunālo jautājumu komisijas 08.03.2017.  

sēdes ierosinājums 

 

        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), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Jānis Dimitrijevs, Juris Līcis, Māris Malcenieks, 

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

NOLEMJ: 

  

1. Atļaut E.L.dzīvokļa maiņu. Arāji-4, Viesītes pag., Viesītes nov.  

      SIA ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ veikt nepieciešamās izmaiņas īrnieka īres līgumā. 

2. Atļaut M.S. dzīvokļa maiņu uz Raiņa iela 42-5, Viesīte, Viesītes nov.  
       SIA ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ veikt nepieciešamās izmaiņas īrnieka īres līgumā.  

3. Atteikt uzņemt dzīvokļu rindā I.S. sakarā ar parādu par komunālajiem maksājumiem 

SIA ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’. 
 

Zināšanai: SIA „Viesītes komunālā pārvalde”, Iedzīvotāju reģistra speciālistam, Personām 

 

17.# 

Par Viesītes Mūzikas un mākslas skolas Materiālās  

stimulēšanas kārtības apstiprināšanu 

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

R.Orups 

R.Orups– informē par sagatavoto lēmuma projektu. 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav. 

Izskatot Viesītes Mūzikas un  mākslas skolas direktores sagatavoto Materiālās stimulēšanas 

kārtības projektu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 

„Pedagogu darba samaksas noteikumi” 25. un 26.punktu, ņemot vērā domes Sociālo izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas 2017.gada 8.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti 

balsojot, par – 6 balsis (Jānis Dimitrijevs, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina 

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

 

Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības izglītības iestādes Viesītes Mūzikas un 

mākslas skola Materiālās stimulēšanas kārtību. 

Pielikumā: kārtība uz 3 lappusēm. 

 

Atbildīgais: Mūzikas un mākslas skolas direktore I.Bartkeviča 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektoram A.Žukam 

APSTIPRINĀTI 

Viesītes novada domes 2017.gada 15.marta sēdē 

(prot.Nr.4;17.#) 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Materiālās stimulēšanas kārtība 

Viesītē 
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

72.panta pirmās daļas 2.punktu un  Ministru kabineta 

 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 

 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”25. un 26.punktu  
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I. Vispārīgie jautājumi 
1. Kārtība nosaka Viesītes Mūzikas un mākslas skolas(turpmāk – izglītības iestāde) 

pedagogu (atbilstoši pedagogu amatu sarakstam) un izglītības iestādes tehnisko darbinieku 

(saimnieciskais personāls) materiālās stimulēšanas noteikumus un izpildes procedūru 

(turpmāk – kārtība). Kārtība neattiecas uz izglītības iestādes vadītāja materiālo stimulēšanu. 

2. Kārtības mērķis ir nodrošināt vienotu kārtību izglītības iestādes darbinieku materiālās 

stimulēšanas veikšanai. 

3. Materiālā stimulēšana šīs kārtības izpratnē ir naudas balva, piemaksa par darbinieka 

personisko ieguldījumu un darba kvalitāti vai prēmija, kā arī cits papildus veicinošs 

maksājums vai labums par darbinieka ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā un mērķu 

sasniegšanā un/vai papildus darbu izglītības iestādē. 

4. Izglītības iestādes vadītājs ir tiesīgs veikt darbinieku materiālo stimulēšanu, ja to 

paredz Darba likums un Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumi Nr.445 „Pedagogu 

darba samaksas noteikumi”(25.punkts -  Piemaksu par papildu pedagoģisko darbu (darba 

apjoma palielināšanās, izņemot promesošu pedagogu aizvietošanu) pedagogam piešķir un 

piemaksas apmēru nosaka attiecīgās izglītības iestādes vadītājs iestādes darba samaksas 

fonda ietvaros. Piemaksu nosaka līdz 30 procentiem no mēneša darba algas likmes vai 

stundas tarifa likmes, kas noteikta papildu darba veicējam.  

26.punkts -  Ņemot vērā personisko darba ieguldījumu, pedagogam var piešķirt prēmiju vai 

naudas balvu, izmantojot ietaupītos darba samaksai paredzētos budžeta līdzekļus. Prēmiju 

un naudas balvu kopējais apjoms kalendāra gada laikā nedrīkst pārsniegt 120 procentus no 

pedagoga mēneša darba algas.  

Izglītības iestāžu vadītājiem paredzētās naudas balvas vai prēmijas apmēru nosaka izglītības 

iestādes dibinātājs, pārējiem pedagogiem – iestādes vadītājs saskaņā ar izglītības iestādē 

apstiprināto naudas balvu vai prēmiju piešķiršanas kārtību), vienlaikus ievērojot nosacījumu, 

ka to neaizliedz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, 

Izglītības likums (it īpaši tā pārejas noteikumu tiesību normas attiecīgajam budžeta gadam) vai 

citi normatīvie akti. 

 

II. Materiālās stimulēšanas kritēriji 
5. Materiālā stimulēšana tiek veikta, ievērojot konkrētās materiālās stimulēšanas formu 

un šādus kritērijus darbinieka ieguldījuma novērtēšanā: 

5.1. izglītības iestādes izvirzīto mērķu sasniegšana; 

5.2. sadarbība ar izglītojamiem un izglītojamo vecākiem; 

5.3. ārpusklases (ārpusstundu) darbs un cits papildus darbs; 

5.4. dalība izglītības iestādes rīkotos pasākumos un projektos; 

5.5. dalība pieredzes apmaiņas un tālākizglītības pasākumos; 

5.6. dalība metodiskajās komisijās; 

5.7. darba pienākumu veikšanas kvalitāte un darba disciplīna; 

5.8. dalība pasākumos, kas orientēti uz talantīgo izglītojamo attīstību un izaugsmes 

veicināšanu; 

5.9. darbs ar nesekmīgajiem izglītojamiem un bērniem ar citām grūtībām mācībās; 

5.10. darbs paaugstinātas intensitātes apstākļos, ja tiek izpildīts vismaz viens no šādiem 

kritērijiem: 

5.10.1. darbinieks izpilda ārkārtējus vai darba gaitā neparedzētus uzdevumus īsā termiņā, kas 

rada papildu slodzi plānoto uzdevumu veikšanai; 

5.10.1.1. ikdienas plānotos darbus darbinieks veic saīsinātā termiņā pēc darba devēja 

norādījumiem, kas nepieciešams izglītības iestādes darba nepārtrauktības nodrošināšanai, 

izglītojamo interešu aizsardzībai un personu tiesību ievērošanai; 

5.10.1.2. papildus amata aprakstā noteiktajam darbinieks vienlaikus veic arī citus 

atbalsta uzdevumus, kas ir saistīti ar viņa darba specifiku, un darbinieks spēj tos veikt 

vienlaikus efektīvi un kvalitatīvi kopā ar saviem ikdienas pienākumiem. 
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5.11. citi papildus kritēriji, kas tiek piemēroti ikgadējās darba algas likmes noteikšanai (pēc 

nepieciešamības) vai kas ietverti Pielikumā Nr.1. (kritēriji pedagogu ieguldījuma novērtēšanā 

pieņemti ar Pedagoģiskās padomes lēmumu). 

6. Attiecībā uz tehniskajiem darbiniekiem, tiek ņemti vērā tikai tie kritēriji, kuri ir 

attiecināmi uz konkrēto amata pienākumu izpildi.  

III. Darbinieku materiālā stimulēšanas  

izvērtēšanas komisija 
7. Darbinieku izvērtēšanai un konkrētai materiālās stimulēšanas formas un apjoma 

noteikšanai tiek izveidota Darbinieku materiālās stimulēšanas izvērtēšanas komisija (turpmāk 

– komisija).  

8. Komisija tiek izveidota ar izglītības iestādes rīkojumu un tā darbojas saskaņā ar 

izglītības iestādes apstiprinātu reglamentu. Ar komisijas izveides rīkojumu var noteikt 

papildus izvērtēšanas kritērijus, ievērojot arī kārtības 5.punktā noteiktos kritērijus. Komisija 

izvērtē visus izglītības iestādes darbiniekus. Darbinieks tiek pieaicināts pēc nepieciešamības. 

9. Komisijas sastāvā ir izglītības iestādes vadītājs, 2 izglītības iestādes metodisko 

padomju pārstāvji, kā arī sekretārs. Komisijas darbā tiek ievērots likums „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. 

10. Komisijas priekšsēdētājs ir izglītības iestādes vadītājs vai viņa prombūtnes gadījumā 

izglītības iestādes metodiskās padomes pārstāvis. Ja prombūtnē ir gan izglītības iestādes 

vadītājs, gan metodiskās padomes pārstāvis, komisija nav lemttiesīga. 

11. Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse no komisijas locekļiem un 

komisijas priekšsēdētājs neatrodas prombūtnē. Komisijas lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu 

balsu vairākumu. Ja balsis lēmuma pieņemšanā sadalījušās vienādi, noteicošā ir komisijas 

priekšsēdētāja balss.  

12. Komisijas sēdes ir slēgtas. Informācijas sniegšanai pēc nepieciešamības var tikt 

uzaicināts konkrēts darbinieks, lai pēc iespējas objektīvāk veiktu izvērtēšanu. Komisijas sēdes 

tiek protokolētas, pieaicinot kā sekretāru izglītības iestādes lietvedi vai citu darbinieku sēdes 

norises protokolēšanai. Komisijas lēmumi tiek fiksēti protokolā. 

 

IV. Rīkojums par materiālo stimulēšanu  
 

13. Pamatojoties uz komisijas pieņemtajiem lēmumiem, izglītības iestādes vadītājs izdod 

rīkojumu par darbinieku materiālo stimulēšanu, rīkojumā nosakot konkrētu materiālās 

stimulēšanas formu, apjomu un pamatojumu. 

14. Izglītības iestādes vadītājs ir tiesīgs nodot komisijai lēmumu atkārtotai izvērtēšanai, ja 

tiek konstatēta kļūda komisijas darbā vai komisijas lēmuma neatbilstība tiesību normām, 

pieejamo finanšu līdzekļu apjomam vai citos būtiskos gadījumos, kad komisijas pieņemtie 

lēmumi nav izpildāmi. 

15. Par komisijas pieņemtajiem lēmumiem un izglītības iestādes vadītāja izdotajiem 

rīkojumiem tiek paziņots darbiniekam. Pēc ieinteresētā darbinieka rakstveida lūguma komisija 

izskaidro pieņemtos lēmumus. Rīkojums nav apstrīdams. 

 

 

Viesītes Mūzikas un mākslas 

skolas direktore                                          I.Bartkeviča 

2017.gada 5.februārī 

 

 

18.# 

Par Noteikumu Nr.7/2017 „Viesītes novada pašvaldības iekšējie datu apstrādes 

aizsardzības noteikumi” apstiprināšanu 

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

I.Erte, J.Dimitrijevs 
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I.Erte– informē par sagatavoto Kārtības projektu. 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2001.gada 30.janvāra noteikumu Nr.40 „Personas datu 

aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības” 5.punktu, Informācijas 

atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punktu, atklāti balsojot, par – 6 balsis (Jānis 

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

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

1. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības noteikumus Nr.7/2017 „Viesītes novada 

pašvaldības iekšējie datu apstrādes aizsardzības noteikumi”. 

2. Noteikt, ka noteikumi ir saistoši visām Viesītes novada pašvaldības iestādēm un 

struktūrvienībām.  

 

Pielikumā: Noteikumi ar pielikumiem kopā uz 6 lappusēm. 

 

Atbildīgais: datortīkla administrators G.Grinbergs, iestāžu, struktūrvienību vadītāji 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektoram A.Žukam 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Viesītes novada domes  

2017.gada 15.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.4;18.#) 

 

NOTEIKUMI Nr.7/2017  

„Viesītes novada pašvaldības 

Iekšējie datu apstrādes aizsardzības noteikumi” 

Viesītē 

 
               Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

72.panta pirmās daļas 2.punktu,  

Ministru kabineta 2001.gada 30.janvāra noteikumu Nr.40  

„Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās  

un organizatoriskās prasības” 5.punktu,  

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punktu 
 

I Vispārīgais jautājums 

1. 2017.gada 15.marta Viesītes novada domes noteikumi „Viesītes novada pašvaldības iekšējie datu 

apstrādes aizsardzības noteikumi” (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka Viesītes novada pašvaldības 

(turpmāk tekstā – Sistēmas īpašnieks) personas datu apstrādes drošību Viesītes novada pašvaldības 

informācijas sistēmās un ir saistoši visiem Viesītes novada pašvaldības darbiniekiem atbilstoši Fizisko 

personu datu aizsardzības likuma prasībām un saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 30. janvāra 

noteikumiem Nr.40 „Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības”. 

 

II Par informācijas resursiem, tehniskajiem resursiem un personas datu aizsardzību 

atbildīgās personas un to pienākumi 

2. Par informācijas resursiem (video ieraksta programmatūru, ierakstu uzglabāšanu, drošību un 

pieejamību) ir atbildīgs informācijas resursu turētājs – Sistēmas īpašnieks. 

3. Informācijas resursu turētājs: 

3.1. nodrošina loģiskās aizsardzības pasākumus; 

3.2. nodrošina informācijas resursu darbības atjaunošanu, ja noticis tehnisko resursu bojājums 

vai arī informācijas resursa darbība ir tikusi traucēta citu iemeslu dēļ. 

4. Par tehniskajiem resursiem (videonovērošanas iekārtu) ir atbildīgs tehnisko resursu turētājs 
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– Viesītes novada pašvaldība. 

5. Tehnisko resursu turētājs: 
5.1. nodrošina fiziskās aizsardzības pasākumus; 

5.2. nodrošina tehnisko resursu darbspēju;  

5.3. nodrošina tehnisko resursu atjaunošanu vai nomaiņu, ja tie bojāti. 

6. Par personas datu aizsardzību Viesītes novada pašvaldībā uz pārziņa iestādes amatpersonas 

rakstiska rīkojuma pamata veic attiecīgās pārziņa iestādes atbildīgā persona. 

7. Atbildīgais par personas datu aizsardzību organizē un kontrolē personas datu apstrādes 

atbilstību likuma prasībām. 
8. Atbildīgajai personai par informācijas resursiem ir šādi pienākumi: 

8.1. veikt videoierakstu (personas datu) kopēšanas uz citiem datu nesējiem fiksāciju saskaņā ar 

reģistrācijas lapu (Pielikums Nr.2); 

8.2. veikt sistēmas veikto videoierakstu (personas datu) apskates vai nodošanas trešajām 

personām fiksāciju saskaņā ar reģistrācijas lapu (Pielikums Nr.3); 

8.3. saglabāt Noteikumu 1.un 2.apakšpunktā minēto reģistrācijas lapu (Pielikums Nr.2 un 

Pielikums Nr.3) 60 mēnešus no pēdējā ieraksta datuma attiecīgajā lapā. 

9. Videonovērošana tiek veikta reālā laika režīmā un ieraksti tiek uzglabāti ne mazāk kā septiņas 

dienas un ne vairāk kā 30 dienas. 

9.1. Pie ieejas ēkā, kur notiek videonovērošana, tiek izvietota brīdinājuma zīme, kuras paraugs 

pievienots šiem noteikumiem kā Pielikums Nr.1. 

9.2. Videonovērošanas dati klasificējami kā ierobežotas piekļuves informācija, kurai drīkst 

piekļūt tikai pilnvaroti darbinieki.  

9.3. Par datu dzēšanu no sistēmas (tajā skaitā – rezerves kopijām) pēc minētā termiņa beigām ir 

atbildīgs informācijas resursu turētājs. 

9.4. Videonovērošanas datus nedrīkst kopēt ārējos datu nesējos (CD, DVD, USB diskos, 

zibatmiņas ierīcēs u.tml.), izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams rezerves kopiju 

nodrošināšanai. 

9.5. Videonovērošanas datu rezerves kopijām jānodrošina tāds pats drošības un aizsardzības 

līmenis kā pašai videonovērošanas sistēmai atbilstoši šiem noteikumiem. 

III Personas datu apstrādes organizatoriskās prasības 

10. Personas dati tiek ievākti, izmantojot videonovērošanas kameras. 

11. Personas datu apstrādei tiek izmantotas Viesītes novada videokameras. 

IV Tehniskie resursi, ar kuriem tiek nodrošināta personas datu apstrāde 

12. Lai nodrošinātos pret nesankcionētu piekļuvi, tehniskie resursi (DVR) novietots atsevišķā 

slēdzamā telpā vai slēdzamā skapī, kurai var piekļūt tikai pilnvaroti darbinieki. 

13. Tehnisko resursu turētājs iespēju robežās nodrošina tehnisko resursu aizsardzību pret dabas 

stihijām, ugunsgrēka, plūdiem u.tml. 

14. Aizliegts nodot trešajām personām tehniskos resursus, ja tie satur personas datus. Šis aizliegums 

jāievēro arī gadījumos, kad tehnika tiek nodota utilizācijai. 

15. Piekļuve informācijas resursiem tiek ierobežota ar paroli: 

15.1. Parole veidojama no vismaz deviņiem simboliem, starp kuriem ir vismaz viens latīņu 

alfabēta mazais burts, vismaz viens latīņu alfabēta lielais burts un vismaz viens cipars. 

15.2. Paroli aizliegts veidot, izmantojot ar sistēmas lietotāju saistītu informāciju (piemēram, 

vārdus, uzvārdus, dzimšanas dienas, tālruņa numurus, mājdzīvnieku un tuvinieku vārdus 

u.tml.). 

15.3. Paroli ieteicams mainīt ne retāk kā reizi trijos mēnešos. 

15.4. Parole nedrīkst būt pieejama trešajām personām. Paroli nedrīkst uzglabāt pierakstītu uz 

papīra vai arī elektroniskā formā, ja tas rada apdraudējumu parolei nokļūt trešās personas 

rokās. 

16. Par jebkuru personas datu apstrādes incidentu darbiniekam, kas to konstatējis, ir 

nekavējoties jāpaziņo informācijas resursu un tehnisko resursu turētājam: 

16.1. ja konstatēts jebkāda veida apdraudējums tehniskajiem resursiem (elektroenerģijas padeves 

pārtraukums, šķidrumu vai svešķermeņu iekļūšana, bojājumi fiziska trieciena, uguns 

iedarbības vai plūdu rezultātā u.c.); 

16.2. ja konstatēts jebkāda veida apdraudējums informācijas resursiem (trešajām personām 

kļuvusi zināma pieejas parole, konstatēta nesankcionēta piekļuve, konstatēti darbības 

pārtraukumi u.c.). 

17. Incidentu gadījumā darbiniekam savu iespēju un pilnvaru ietvaros ir pienākums nodrošināt 
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tehnisko un informācijas resursu drošību līdz attiecīgo resursu turētāja ierašanās brīdim. 

18. Sistēmas īpašnieks ne retāk kā reizi gadā veic personas datu apstrādes iekšējo auditu un sagatavo 

pārskatu par informācijas drošības jomā veiktajiem pasākumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja       J.Dimitrijevs 

 

19.# 

Par priekšfinansējuma piešķiršanu projekta „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un 

slimību profilakse Viesītes novadā” īstenošanai 

----------------------------------------------------------------------- 
L.Liepiņa 

L.Liepiņa– ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

J.Dimitrijevs – ierosina to apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav. 
 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumiem Nr.310 “Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot 

pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības 

un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1.pasākuma "Kompleksi 

veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2.pasākuma "Pasākumi 

vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi” 

(turpmāk - SAM MK noteikumi), ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par 

struktūrfondu vadību un Sadarbības iestādes 2016.gada 24.novembra lēmumu Nr.39-2-

60/6925 par projekta iesnieguma “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību 

profilakse Viesītes novadā” (turpmāk - Projekts) apstiprināšanu ar nosacījumu, un 2017.gada 

25.janvāra atzinumu Nr.39-2-60/549 par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, ir noslēgta 

vienošanās starp  Viesītes novada pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par 

projekta „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā’’ 

īstenošanu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 2.punktu un 12.punktu, kā arī uz 

Viesītes novada domes 2017. gada 15.februāra lēmumu Nr.7 “Par „Viesītes novada attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam" aktualizētā Investīciju plāna apstiprināšanu”, un 2016. gada 

7.septembra domes lēmumu Nr.9 „Par atbalstu Viesītes novada pašvaldības projektam 

„Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā”, atklāti 

balsojot, par – 6 balsis (Jānis Dimitrijevs, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina 

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

1. Nodrošināt aktivitāšu priekšfinansēšanai 20% no projekta attiecināmajām 

izmaksām, kas sastāda 9 503 EUR. 

2. Minēto summu ieskaitīt projekta kontā pēc nepieciešamības, saskaņā ar finansēšanas 

un aktivitāšu plānu. 

Zināšanai: galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai 

Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

20.# 
Par LIELDIENU tirgu Viesītē 

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

J.Dimitrijevs 

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

Deputātiem iebildumu nav. 
 

Saskaņā ar Viesītes kultūras pils direktores R.Vasiļjevas 2017.gada 14.marta iesniegumu un 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, 10.punktu, atklāti balsojot, par 
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– 6 balsis (Jānis Dimitrijevs, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska, 

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

1. 2017.gada 16.aprīlī Viesītē, laukumā pie Viesītes kultūras pils un Viesītes „Zaļā tirgus” 

teritorijā, rīkot LIELDIENU tirgu no pulksten 9.00 līdz pulksten 13.00. 

2. LIELDIENU tirgus rīkošanu pilnvarot veikt Viesītes kultūras pils direktori Raisu 

Vasiļjevu. 

3. Par  LIELDIENU tirgus rīkošanu: 

 Informēt VID Zemgales reģionālās iestādes Jēkabpils nodaļu; 

 Lēmumu saskaņot ar  Pārtikas un veterinārā dienesta Austrumzemgales pārvaldi.                             

Izpildei: kultūras pils direktorei R.Vasiļjevai 

Kontrolei: izpilddirektoram A.Žukam 

 

21.# 

Par Viesītes novada Attīstības programmas 2014.-2020. gadam  

rīcības plāna aktualizāciju 

L.Liepiņa 

L.Liepiņa– ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

J.Dimitrijevs – ierosina to apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

         Pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta otrās daļas 1.punktu, Ministru 

kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628  ''Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem'' 73.punktu, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības 

un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 8.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti 

balsojot, par – 6 balsis (Jānis Dimitrijevs, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina 

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

9.Atbalstīt Viesītes novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāna 

un Investīciju plāna aktualizāciju. 

10.Uzdot izpilddirektoram A.Žukam izveidot darba grupu Rīcības plāna aktualizācijai. 

11.Attīstības un plānošanas nodaļai veikt Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju. 

Izpildei: pašvaldības izpilddirektoram A.Žukam, Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

22.# 

Par zemes nomas līguma slēgšanu 

J.Līcis 

J.Līcis– ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

J.Dimitrijevs – ierosina to apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav. 
 

               Izskatot S.D. 2017.gada 2.marta iesniegumu par nomas tiesību piešķiršanu uz daļu 

no zemes vienības  Viesītes novada, Viesītē, ar kadastra apzīmējumu 56150010297  0,1 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 8.marta sēdes lēmumu 

(prot.Nr.3), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Jānis Dimitrijevs, Juris Līcis, Māris Malcenieks, 

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

NOLEMJ:   
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              Slēgt zemes nomas līgumus līdz 2021.gada 31.decembrim ar S.D., uz daļu no 

zemes vienības Viesītes novada Viesītē, ar kadastra apzīmējumu 56150010297  (0,1 ha) 

platībā sakņu dārza izveidošanai.             
 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei S.Puzānei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļa 

 

23.# 

Par medību tiesību līgumu 

J.Līcis       
J.Līcis– ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

J.Dimitrijevs – ierosina to apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatīts 2017.gada 21.februārī saņemtais iesniegums no Mednieku un makšķernieku 

kolektīva ''Druvas'', valdes priekšsēdētāja par medību tiesību piešķiršanu uz zemes vienībām 

Viesītes novada Rites pagastā, kas atrodas Viesītes novada pašvaldības lietojumā, kā arī 

valdījumā. 

Izvērtējot situāciju, pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 12., 15. un 21.pantiem, 

Medību likuma 29.pantu, Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo un otro daļu, ņemot vērā 

domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 

8.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Jānis Dimitrijevs, Juris 

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

nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:    

1. Slēgt līgumu Par medību tiesību nodošanu ar Mednieku un makšķernieku kolektīvu 

''Druvas'', reģistrācijas Nr. 40008127752, juridiska adrese: ''Druviņas 6-17, Rites pagasts, 

Viesītes novads, LV 5228, uz pieciem gadiem, līdz 2022.gada 14.martam. 

2. Sakarā ar jauna līguma slēgšanu, izbeigt spēkā esošos 21.06.2016.; 15.12.2016.; 

25.11.2013. līgumus ar Mednieku un makšķernieku kolektīvu ''Druvas'' par medību 

tiesību nodošanu. 

3. Deleģēt domes priekšsēdētāju J.Dimitrijevu parakstīt jauno līgumu Par medību 

tiesību nodošanu ar Mednieku un makšķernieku kolektīvu „Druvas”. 

Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei 

Zināšanai: nekustamo īpašumu speciālistei S.Puzānei, galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai 

Mednieku un makšķernieku kolektīvam ''Druvas'' 

 

24.# 

Par zvejošanas atļauju Piksteres ezerā 

J.Līcis 

J.Līcis– ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

J.Dimitrijevs – ierosina to apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

         Izskatīts L.G. 2017.gada 27.februāra iesniegums, kurā lūdz atļauju pašpatēriņa zvejai 

Piksteres ezerā.  

Konstatēts, ka var piešķirt atļauju zvejot ar murdu līdz 30 metru garumam. 

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 7.panta sesto daļu, Viesītes novada domes 

14.12.2016. saistošiem noteikumiem Nr.30/2016 „Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas 



24 

 

kārtību Viesītes novada pašvaldībā”, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un 

īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 8.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti 

balsojot, par – 6 balsis (Jānis Dimitrijevs, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina 

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

1. Atļaut (pašpatēriņa zvejai) zvejot ar zivju murdu ar sētu līdz 30m ( iekšējos ūdeņos) 

Viesītes novada, Viesītes pagasta, Piksteres ezerā 2017. gada zvejas sezonā L.G. 

 

2. Zvejošanas atļauju saņēmējiem nomas maksa veicama līdz 2017. gada 30.jūnijam.  

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei S.Puzānei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

 

25.# 

Par zvejošanas atļauju Aizdumbles ezerā 

J.Līcis 

J.Līcis– ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

J.Dimitrijevs – ierosina to apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatīts J.P. 2017.gada 8.marta iesniegums, kurā lūdz atļauju pašpatēriņa zvejai 

Aizdumbles ezerā.  

Konstatēts, ka var piešķirt atļauju zvejot ar murdu līdz 30 metru garumam. 

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 7.panta sesto daļu, Viesītes novada domes 

14.12.2016. saistošiem noteikumiem Nr.30/2016 „Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas 

kārtību Viesītes novada pašvaldībā”, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un 

īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 8.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti 

balsojot, par – 6 balsis (Jānis Dimitrijevs, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina 

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

 

1.  Atļaut (pašpatēriņa zvejai) zvejot ar zivju murdu ar sētu līdz 30m ( iekšējos ūdeņos) 

Viesītes novada, Elkšņu pagasta, Aizdumbles ezerā 2017. gada zvejas sezonā J.P. 

 

2.  Zvejošanas atļauju saņēmējiem nomas maksa veicama līdz 2017. gada 30.jūnijam.       

        
Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei S.Puzānei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

26.# 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma  

Viesītes novada, Saukas pagasta, ''Kalna Poceri''. 

J.Līcis  

J.Līcis– ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

J.Dimitrijevs – ierosina to apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav. 
 

 Izskatīts Kooperatīvās sabiedrības ''Poceri'', , 2017.gada 7.marta iesniegums par zemes 

vienības ar apzīmēju kadastrā 56880040098  8.6 ha platībā atdalīšanu no nekustamā īpašuma 

Viesītes novada, Saukas pagasta, ''Kalna Poceri'' ar kadastra numuru 56880040096.   

Konstatēts, ka Kooperatīvās sabiedrības ''Poceri'' iecere nav pretrunā ar Viesītes novada 

teritorijas  plānojumu. 

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

spēkā esošajiem grozījumiem, Viesītes novada pašvaldības 2009.gada 27.augusta saistošajiem 
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noteikumiem Nr.3 „Par teritorijas plānojumiem”, Saukas pagasta teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumiem” 3.nodaļas 3.6. punktu, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības 

un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 8.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti 

balsojot, par – 6 balsis (Jānis Dimitrijevs, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina 

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

45.Atļaut Kooperatīvai sabiedrībai ''Poceri'', atdalīt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 56880040098 (8.6 ha) platībā no tai piederošā nekustamā īpašuma “Kalna 

Poceri'', Saukas pagasts, Viesītes novads, ar kadastra numuru 56880040096, neizstrādājot zemes 

ierīcības projektu. 

2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu „Mazplūmītes'', Saukas pag., 

Viesītes nov. 

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

ir lauksaimniecība. 

           

4. Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu 

apkalpošanas centrā. 
 

Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne,  

Zināšanai:  grāmatvedības un finanšu nodaļai. 

 

27.# 

Par Viesītes novada domes 2016.gada 14.decembra lēmuma Nr.26 (prot. Nr. 17) ''Par 

adreses piešķiršanu ēku/būvju īpašumam atcelšanu. 

J.Līcis  

J.Līcis– ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

J.Dimitrijevs – ierosina to apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

             Ņemot vērā Valsts Zemes dienesta iebildumus pret domes 2016.gada 14.decembra 

lēmumu Nr.26 „Par adreses piešķiršanu ēku/būvju īpašumam” sakarā ar to, ka būvēm jābūt 

vienotai adresei un tāda būvēm bijusi, taču adrese bija jāmaina uz citu, jo Saukas pagastā ir 

īpašums ar nosaukumu ''Ozoliņi'', pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likumu un Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 698 ” Adresācijas noteikumi” III 

daļas 9. punktu, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas 

komitejas 2017.gada 8.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Jānis 

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

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

 

1. Atcelt Viesītes novada domes 14.12.2016. lēmumu Nr.26 (protokols nr.17) „Par adreses 

piešķiršanu ēku/būvju īpašumam”. 

       
2. Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas 

centrā. 
 

Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne,  

Zināšanai:  grāmatvedības un finanšu nodaļai. 

 

28.# 

Par izmaiņām valsts adrešu reģistrā. 

J.Līcis  

J.Līcis– ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

J.Dimitrijevs – ierosina to apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav. 
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Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un Ministru kabineta 

08.12.2015. noteikumu Nr. 698” Adresācijas noteikumi” 2.8. un 29. punktu, ņemot vērā 

domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 

8.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Jānis Dimitrijevs, Juris 

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

nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56880060049 un funkcionāli saistītajām 

būvēm ar kadastra apzīmējumiem 56880060049001, 56880060049002, 56880060049003, 

56880060049004, 56880060049005, mainīt adresi (103982075) no „Ozoliņi”, Saukas pag., 

Viesītes nov. uz ''Kalnozoli'', Saukas pag., Viesītes nov., LV 5224.  

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56880040087 un ēkai uz tās, piešķirt adresi 

„Ozoliņi”, Saukas pag., Viesītes nov. 

3. Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu 

apkalpošanas centrā. 
 

Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne,  

Zināšanai:  grāmatvedības un finanšu nodaļai. 
 

 

29.# 

Par saistošo noteikumu Nr.4/2017 ''Licencētās makšķerēšanas nolikums Saukas ezerā'' 

apstiprināšanu 

J.Līcis, I.Erte 

I.Erte– ziņo par sagatavoto saistošo noteikumu projektu sakarā ar to, ka pagājuši 3 gadi 

(nolikums ir spēkā uz 3 gadiem) un jāpieņem jauni noteikumi. 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt saistošos noteikumus. 

Deputātiem iebildumu nav. 
 

Izskatīts Biedrības ''Saukas dabas parka biedrība'', reģ. Nr. 40008079842, jurid.adrese: Lone, 

Saukas pagasts, Viesītes novads, 2017.gada 27.februāra iesniegums  ''Par Saukas ezera 

Licencētās makšķerēšanas nolikuma'' izskatīšanu un apstiprināšanu, kā arī apstiprināšanu ar 

saistošajiem noteikumiem.  

Viesītes novada dome ir izvērtējusi un apspriedusi nolikuma „Par licencēto makšķerēšanu 

Saukas ezerā” projektu. 

Pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 43.pantu, 43.1 pantu un 45.pantu, 2015.gada 

22.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.799 ''Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas 

un zemūdens medību noteikumi'', 2014.gada 16.septembra Ministru kabineta noteikumi 

Nr.547 ''Dabas parks ''Sauka'' individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi'', ņemot 

vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 

8.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Jānis Dimitrijevs, Juris 

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

nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Izdot nolikumu „Par licencēto makšķerēšanu Saukas ezerā” kā saistošos 

noteikumus Nr.4 /2017 „Par licencēto makšķerēšanu Saukas ezerā”. 

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.3/2017  un to paskaidrojuma rakstu Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai pa pastu un elektroniski atzinuma sniegšanai. 

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

paskaidrojuma raksta publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā „Viesītes novada vēstis”, 
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pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājaslapā internetā, nodrošināt to pieejamību novada 

pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs. 

Pielikumā:  

Saistošie noteikumi Nr.4/2017 ar pielikumiem un saskaņojumiem.    

Paskaidrojuma raksts uz 1 lapas 

 

30.# 

Par Viesītes novada pašvaldības precizēto saistošo noteikumu Nr. 3/2017 

„Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres 

akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē” 

apstiprināšanu 

J.Dimitrijevs, I.Erte 

 

I.Ertes– ziņo par sagatavoto precizēto saistošo noteikumu projektu. 

J.Dimitrijevs – ierosina to apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

            Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada 

23.februāra vēstulē Nr.1-18/1602 ieteikto par saistošo noteikumu precizēšanu, no saistošo 

noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma svītrojot atsauci uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta trešo daļu, un no saistošo noteikumu 3.punkta svītrojot vārdus „vai būvuzņēmēja 

maiņu”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.pantu, 431 pantu un 45.pantu, atklāti 

balsojot, par – 6 balsis (Jānis Dimitrijevs, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina 

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

1. Izdot precizētos saistošos noteikumus Nr.3/2017 „Par pašvaldības nodevu par 

būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma 

rakstā vai apliecinājuma kartē”. 

2. Precizētie 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 precizētos saistošos noteikumus Nr.3/2017 un to paskaidrojuma rakstu Vides 

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

4. Pēc atzinuma saņemšanas, pašvaldības kancelejai nodrošināt precizēto 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)  Precizētie saistošie noteikumi ar pielikumiem  kopā uz 6 lapām.    

2) Paskaidrojuma raksts uz 2 lapām. 

 

 

Sēde beidzas plkst.11.00 

 

Nākošā kārtējā domes sēde notiks 2017.gada 12.aprīlī 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs                                                                        J.Dimitrijevs 

17.03.2017. 

 

Protokoliste                                                       D.Vītola 

17.03.2017. 
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