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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 12.aprīlī                                                                                              Nr.6 

 

Sēde sasaukta  plkst.14.00  

Sēdi atklāj  plkst. 14.00 

 

Sēdi vada: 

Novada domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs  

 

Sēdi protokolē: 

Pašvaldības kancelejas vadītāja Daina Vītola 

 

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

Juris Līcis, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds  

 

Nepiedalās:  

Māris Malcenieks – darbs zemnieku saimniecībā 

                    

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Alfons Žuks – pašvaldības izpilddirektors 

Anita Maļinovska – galvenā grāmatvede 

Lidija Medvecka – finansiste 

Ināra Erte – pašvaldības juriste  

Gunta Dimitrijeva - Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 

Svetlana Puzāne – nekustamo īpašumu speciāliste 

Sanita Lūse – Saukas pagasta pārvaldes vadītājs 

Lilita Bārdule – Rites pagasta pārvaldes vadītāja 

Kārlis Puriņš – SIA „Viesītes transports” valdes priekšsēdētājs 

Māris Blitsons – SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs 

 

Informatīvie jautājumi: domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs un izpilddirektora Alfons 

Žuks par pašvaldības darbu. 

 

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs        

Jānis Dimitrijevs  atklāj domes sēdi 

 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt darba kārtību kopumā ar 40.jautājumiem. 
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Domes deputātiem iebildumu nav. Atklāti balsojot, par – 8 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana 

Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Roberts Orups, Aina Pečauska, 

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

 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību kopumā ar 40.jautājumiem 

 
DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Rites pagasta, „Druviņas 6”-6 

atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.8/2017 apstiprināšanu. 

Ziņo: J.Dimitrijevs 

2.Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā īpašuma Viesītes pagasta, „Ābelītes” atklātu, 

mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.9/2017 apstiprināšanu. 

Ziņo: J.Dimitrijevs 

3.Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā īpašuma Viesītes pagasta, „Mazbruņenieki” 

atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.10/2017 apstiprināšanu. 

Ziņo: J.Dimitrijevs 

4. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošo cirsmu atkārtotu izsoli un noteikumu Nr.11/ 2017 

apstiprināšanu. 

Ziņo: J.Dimitrijevs 

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu mirušai personai . 

Ziņo: J.Dimitrijevs 

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu mirušai personai. 

Ziņo: J.Dimitrijevs 

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu mirušai personai. 

Ziņo: J.Dimitrijevs 

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu mirušai personai. 

Ziņo: J.Dimitrijevs 

9. Par nekustamā īpašuma nodokļu dzēšanu. 

Ziņo: A.Maļinovska  

10.Par ūdensvada ierīkošanu Zaļā ielā un Kalna ielā. 

Ziņo: A.Žuks 

11. Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Viesītes transports” 

pamatkapitāla palielināšanai. 

Ziņo: J.Dimitrijevs 

12. Par saistošo noteikumu Nr.5/2017 „Par grozījumiem 2017.gada 18.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.1/2017 „Par Viesītes novada pašvaldības 2017.gada budžetu” apstiprināšanu. 

Ziņo: L.Medvecka 

13. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 

Ziņo: I.Erte 

14. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 

Ziņo: I.Erte 

15. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 

Ziņo: I.Erte 

16. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 

Ziņo: I.Erte 

17. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un īres līgumu pagarināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

18. Par Viesītes novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošību reglamentējošo dokumentu 

apstiprināšanu. 

Ziņo: J.Dimitrijevs, A.Žuks 

19. Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mērķdotācijas izlietojumu. 

Ziņo: J.Dimitrijevs, A.Žuks 
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20. Par precizēto saistošo noteikumu Nr.4/2017 „Licencētās makšķerēšanas nolikums Saukas 

ezerā” apstiprināšanu. 

Ziņo: I.Erte 

21. Par Viesītes novada teritorijas plānojuma izstrādi. 

Ziņo: G.Dimitrijeva 

22. Par pašvaldības finansējumu Viesītes katlu mājas apkures katlu nomaiņas TEP 

sagatavošanai. 

Ziņo: M.Blitsons 

23. Par medību tiesību līgumu ar biedrību „Mednieku un makšķernieku kolektīvs „Elkšņi””. 

Ziņo: J.Līcis 

24. Par medību tiesību līgumu ar biedrību „Mednieku klubs „Province””. 

Ziņo: J.Līcis 

25. Par nekustamā īpašuma Saukas pagasta „Bitenieki” atsavināšanas piedāvājumu. 

Ziņo: J.Līcis 

26. Par piedāvājumu dzīvokļa „Druviņas 4”-12, Rites pagastā atsavināšanai pirmpirkuma 

kārtībā. 

Ziņo: J.Līcis 

27. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Saukas pagasta, „Rutki”. 

Ziņo: J.Līcis 

28. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Rites pagasta, „Svalbāni”. 

Ziņo: J.Līcis 

29. Par nosaukuma maiņu Viesītes novada pašvaldībai piekritīgajam zemes īpašumam un 

zemes vienības sadalīšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

30. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Elkšņu pagasta, „Lejas Borīši”. 

Ziņo: J.Līcis 

31. Par nekustamā īpašuma Viesītes pagasta, „Kalna Brežģi” sadalīšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

32. Par zemes nomas līguma slēgšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

33. Par zemes lietošanas mērķa maiņu. 

 

PAPILDUS JAUTĀJUMI: 

34. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Viesītes pagastā, „Žievalti”. 

Ziņo: J.Līcis 

35. Par zemes nomas līguma slēgšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

36. Par grāmatas „No Sēlijas pūra...”pārdošanas cenas noteikšanu. 

Ziņo: A.Maļinovska 

37. Par pašvaldības finansiālo atbalstu biedrības „Motoru sporta klubs” rīkotajām sporta 

sacensībām. 

Ziņo: A.Žuks 

38. Par projekta iesnieguma izstrādi un iesniegšanu INTERREG Latvija-Lietuva programmā. 

Ziņo: G.Dimitrijeva 

39. Par XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku koordinatoru Viesītes novada 

pašvaldībā. 

Ziņo: J.Dimitrijevs 

40. Par zemes nomas līguma un nedzīvojamo telpu nomas līguma laušanu ar SIA 

„Biocompost Alfa”. 
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1.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā  dzīvokļu īpašuma Viesītes novada, Rites 

pagasta, ''Druviņas 6''-6 atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli  

------------------------------------------------ 
J.Dimitrijevs 

J.Dimitrijevs- informē par sagatavoto lēmuma un noteikumu projektu par nekustamā īpašuma 

dzīvokļa Rites pagastā, “Druviņas 6”-6 atklātu, mutisku izsoli.  

Ierosina apstiprināt lēmuma un noteikumu projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 
 

Dzīvokļa īpašums ''Druviņas 6''-6 ar kadastra numuru 56809000028 atrodas Viesītes novada, 

Rites pagastā, tas sastāv no dzīvokļa Nr.6 un 483/10797 domājamām daļām no ēkas un zemes gabala 

ar kadastra apzīmējumu 56800040163, īpašuma tiesības Viesītes novada pašvaldībai uz to nostiprinātas 

Rites pagasta zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 100000013528-6. 2. Pirmpirkuma tiesību uz īpašumu nav.  

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli tiks rīkota 2017.gada 26.maijā plkst.10.00. Izsoles 

solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi). 

Pamatojoties uz  tirgus novērtējumu (Ivars Šapkins, īpašuma vērtētāja profesionālās 

kvalifikācijas sertifikāts Nr.131, derīgs līdz 30.05.2018.), īpašuma sākuma vērtība noteikta EUR 

460.00 (četri simti sešdesmit euro un 00 centi). Kadastra vērtība noteikta EUR 1258.00 (viens tūkstotis 

divi simti piecdesmit astoņi euro un 00 centi). Par dokumentu sagatavošanu ierakstīšanai 

zemesgrāmatā un dzīvokļa īpašuma novērtēšanu samaksāti EUR 127.20 (viens simts divdesmit septiņi 

euro un 20 centi).  

Līdz ar to, izsoles sākotnējā cena tiek noteikta EUR 1385.00 (viens tūkstotis trīs simti 

astoņdesmit pieci euro un 00 centi).   

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 5.aprīļa sēdes lēmumu(prot.Nr.4), atklāti 

balsojot, par- 8 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris 

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

NOLEMJ: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Viesītes novada, Rites pagasta, ''Druviņas 6''-6, ar kadastra 

numuru 56809000028, sākumcena EUR 1385.00 (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit pieci 

euro un 00 centi).   

2.  Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības noteikumus Nr.8/2017. 

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. 

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 

 
2.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes 

pagasta, ''Ābelītes'' atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli  

J.Dimitrijevs 

J.Dimitrijevs- informē par sagatavoto lēmuma un noteikumu projektu par nekustamā īpašuma 

Viesītes pagastā „Ābelītes” atklātu, mutisku izsoli.  

Ierosina apstiprināt lēmuma un noteikumu projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Nekustamais īpašums ''Ābelītes'' ar kadastra numuru 56350100063 atrodas Viesītes 
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novada, Viesītes pagastā, tas sastāv no zemes vienības 2.98 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

56350100028, un īpašuma tiesības Viesītes novada pašvaldībai uz to nostiprinātas Viesītes 

pagasta zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1000 0056 3183. 

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

4.panta ceturtajā daļā minētās mantas (īpašums ''Ābelītes'', Viesītes pagastā attiecināms uz šo 

pantu un daļu- starpgabala statuss), atsavināšana izsludināma kā izsole,  kā paredz šis likums. 

Taču, īpašumu, kuri robežojas ar izsolāmo mantu, īpašniekiem, ir pirmpirkuma tiesības uz 

izsolāmo īpašumu, ja viņi mēneša laikā iesniedz pieteikumu par īpašuma pirkšanu. Tādā 

gadījumā īpašums tiek pārdots par nosacīto cenu. Ja tiek iesniegti iesniegumi no vairākām 

personām, kuriem ir pirmpirkuma tiesības, izsole notiek to starpā. Pirmpirkuma tiesīgajām 

personām jāizsūta paziņojumi. 

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

Nekustamais īpašums tiks pārdots tikai personai, kura drīkst noslēgt darījumu par 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi atbilstoši likuma ''Par zemes privatizāciju lauku apvidos'' 

izvirzītajiem nosacījumiem. 

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

2017.gada 26.maijā plkst.9.00. Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi). 

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

nekustamā īpašuma novērtēšana. Tika pieaicināts licenzēts vērtētājs Ivars Šapkins, LĪVA 

profesionālais sertifikāts Nr.131, derīgs līdz 30.05.2018. Īpašums novērtēts par EUR 5400.00 

(pieci tūkstoši četri simti euro un 00 centiem). Īpašuma uzmērīšanas un novērtēšanas izdevumi 

ir EUR 745.03 (septiņi simti četrdesmit pieci euro un 03 centi). 

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

noteikta EUR 6145.03 (seši tūkstoši viens simts četrdesmit pieci euro un 03 centi). 

Jāapstiprina izsoles noteikumi gadījumam, ja pirmpirkuma tiesīgās personas 

nepieteiksies un līgums netiks noslēgts.  

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, 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 14.panta 

otro daļu, 8.pantu un 11.pantu, likuma ''Par pašvaldībām'' 21.panta 19.punktu, Ministru 

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

grāmatvedības uzskaiti'', ņemot vērā domes finanšu komitejas 2017.gada 5.aprīļa sēdes 

lēmumu(prot.Nr.4), atklāti balsojot, par- 8 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, 

Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds), 

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

1.Atsavināt, pārdodot atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Viesītes novada 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Viesītes novada, Viesītes pagasta, ''Ābelītes'', ar 

kadastra numuru 56150100063, sākumcena un nosacītā cena EUR 6145.03 (seši tūkstoši 

viens simts četrdesmit pieci euro un 03 centi). 

2.Uzaicināt nekustamo īpašumu, kuri robežojas ar izsolāmo īpašumu, īpašniekus 

izmantot viņiem pienākošās pirmpirkuma tiesības un iesniegt pieteikumu par nekustamā 

īpašuma pirkšanu likumā noteiktajā termiņā.   

3. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus Nr.9/2017. 

4. 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.  

5. 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 
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3.# 

Par Viesītes pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes 

pagasta, ''Mazbruņenieki'' atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli  

J.Dimitrijevs 

J.Dimitrijevs- informē par sagatavoto lēmuma un noteikumu projektu par nekustamā īpašuma 

Viesītes pagastā „Mazbruņenieki” atklātu, mutisku izsoli.  

Ierosina apstiprināt lēmuma un noteikumu projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Nekustamais īpašums ''Mazbruņenieki'' ar kadastra numuru 56350130045 atrodas 

Viesītes novada, Viesītes pagastā, tas sastāv no zemes vienības 4.66 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 56350130036, un īpašuma tiesības Viesītes novada pašvaldībai uz to 

nostiprinātas Viesītes pagasta zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1000 0056 3184. 

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

4.panta ceturtajā daļā minētās mantas (īpašums ''Mazbruņenieki'', Viesītes pagastā attiecināms 

uz šo pantu un daļu- starpgabala statuss), atsavināšana izsludināma kā izsole,  kā paredz šis 

likums. Taču, īpašumu, kas robežojas ar izsolāmo mantu, īpašniekiem, ir pirmpirkuma tiesības 

uz izsolāmo īpašumu, ja viņi mēneša laikā iesniedz pieteikumu par īpašuma pirkšanu. Tādā 

gadījumā īpašums tiek pārdots par nosacīto cenu. Ja tiek iesniegti iesniegumi no vairākām 

personām, kuriem ir pirmpirkuma tiesības, izsole notiek to starpā. Pirmpirkuma tiesīgajām 

personām jāizsūta paziņojumi. 

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

Nekustamais īpašums tiks pārdots tikai personai, kura drīkst noslēgt darījumu par 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi atbilstoši likuma ''Par zemes privatizāciju lauku apvidos'' 

izvirzītajiem nosacījumiem. 

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

2017.gada 26.maijā plkst.9.30. Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi). 

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

nekustamā īpašuma novērtēšana. Tika pieaicināts licenzēts vērtētājs Ivars Šapkins, LĪVA 

profesionālais sertifikāts Nr.131, derīgs līdz 30.05.2018. Īpašums novērtēts par EUR 4500.00 

(četri tūkstoši pieci simti euro un 00 centiem). Īpašuma uzmērīšanas un novērtēšanas izdevumi 

ir EUR 982.72 (deviņi simti astoņdesmit divi euro un 72 centi). 

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

noteikta EUR 5482.72 (pieci tūkstoši četri simti astoņdesmit divi euro un 72 centi). 

Jāapstiprina izsoles noteikumi gadījumam, ja pirmpirkuma tiesīgās personas 

nepieteiksies un līgums netiks noslēgts.  

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, 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 14.panta 

otro daļu, 8.pantu un 11.pantu, likuma ''Par pašvaldībām'' 21.panta 19.punktu, Ministru 

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

grāmatvedības uzskaiti'',  ņemot vērā domes finanšu komitejas 2017.gada 5.aprīļa sēdes 

lēmumu(prot.Nr.4), atklāti balsojot, par- 8 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris 

Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret-nav, 

atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atsavināt, pārdodot atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Viesītes novada 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Viesītes novada, Viesītes pagasta, 

''Mazbruņenieki'', ar kadastra numuru 56150130045, sākumcena un nosacītā cena EUR 

5482.72 (pieci tūkstoši četri simti astoņdesmit divi euro un 72 centi). 

2. Uzaicināt nekustamo īpašumu, kuri robežojas ar izsolāmo īpašumu, īpašniekus 

izmantot viņiem pienākošās pirmpirkuma tiesības un iesniegt pieteikumu par nekustamā 

īpašuma pirkšanu likumā noteiktajā termiņā.   

3. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus Nr.10/2017.   
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4. 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.  

5. 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 

 

 

4.# 

Par Viesītes pašvaldībai piederošo  cirsmu atkārtotu izsoli 

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

J.Dimitrijevs 

J.Dimitrijevs- informē par sagatavoto lēmuma un noteikumu projektu par Viesītes novada 

pašvaldībai piederošo cirsmu izsoli. 

Ierosina apstiprināt lēmuma un noteikumu projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

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

1.punktu, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2017.gada 5.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), 

atklāti balsojot, par- 8 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, 

Vita Elksne, Juris Līcis, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret-nav, atturas-nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atsavināt, pārdodot atklātā, mutiskā, atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli, kā vienotu 

objektu, Viesītes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu cirsmas-kopšanas un 

izlases cirsmas:   

1.1. Viesītes novada, Viesītē, Smilšu ielā 39, ar kadastra numuru 56150010303, 

zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56350120043 (1.kvartāla 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 

12., 14. nogabali un zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56150010042 (1.kvartāla 

1.nogabals), un Smilšu ielā 41, ar kadastra numuru 56150010044, zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 56150010043 (1.kvartāla 1.nogabals).  

1.2.Kopējā platība 13,68 (trīspadsmit komats sešdesmit astoņi) hektāri, krāja 882.92 

(astoņi simti astoņdesmit divi komats deviņdesmit divi) kubikmetri. 

2. Objektu izsoles sākotnējā cena ir noteikta EUR 13600.00 (trīspadsmit tūkstoši seši 

simti euro un 00 centi).  
    Cenas paaugstinājums izsoles gaitā(solis): katru nākamo reizi EUR 200.00  

3. Maksāšanas līdzekli noteikt – euro. 

4. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus Nr.11/2017 ''Cirsmu izsole'' (izsoles 

noteikumi pievienoti pielikumā, pielikums Nr.1). 

5. 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.  

6. Ievietot sludinājumu oficiālajā izdevumā ''Latvijas Vēstnesis'', kā arī paziņojums kārtībā, kādā 

tiek publicēti pašvaldību domju saistošie noteikumi. 
 

Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei 

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

Kontrolei: izpilddirektoram A.Žukam 
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5.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu mirušai personai par nekustamo 

īpašumu „Puķītes”, Viesītes pagastā un dzīvokļa īpašumu Raiņa ielā 42-2, Viesītē 

J.Dimitrijevs 

J.Dimitrijevs- informē par sagatavoto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda dzēšanu mirušai personai. 

Ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

2010.gada 4.februārī miris A.O. personas kods ------------dzīvoja-------------Viņam 

piederēja nekustamais īpašums Viesītes novada, Viesītes pagasta, ''Puķītes'', ar kadastra Nr. 

56350150009  un dzīvokļa īpašums 'Viesītes novada, Viesītē, Raiņa ielā  42-2, ar kadastra Nr. 

56159002706.  

 Likuma ''Par nodokļiem un nodevām'' 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka 

fiziskajai personai — nodokļu maksātājam, viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no 

mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma 

naudas, parāds dzēšams. Konkrētajā gadījumā parādu nav iespējams piedzīt, jo ir izbeigta 

mantojuma lieta, un parādu vairs nav iespējams atgūt. Lieta nodota tiesu izpildītājiem mantas 

atsavināšanai, tādēļ nodokļa samaksa apturama līdz laikam, kad īpašumam būs jauns 

īpašnieks. 

Uz šo brīdi nekustamā īpašuma parāds par īpašumu ''Puķītes'', Viesītes pagastā ir  EUR 

22.32 (divdesmit divi euro un 23centi) un par īpašumu Viesītē, Raiņa ielā 42-2 EUR 12.41 

(divpadsmit euro un 41 centi).  

Pamatojoties uz likuma ''Par nodokļiem un nodevām'' 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 

ņemot vērā domes finanšu komitejas 2017.gada 5.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), atklāti 

balsojot, par- 8 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita 

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

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Dzēst mirušā A.O. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

''Puķītes'', Viesītes pagastā, Viesītes novadā ar kadastra Nr. 56350150009 EUR 22.32 

(divdesmit divi euro un 32 centi) un uz īpašumu Raiņa ielā 42-2, Viesīte, Viesītes novads 

EUR 12.41 (divpadsmit euro un 41 centi).  

2.  Apturēt nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu īpašumiem, līdz tos būs 

iegādājies jauns īpašnieks,  

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

LV 3007) 1 (viena) mēneša laikā no tā pieņemšanas dienas . 

 

Izpildei: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

 
6.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu mirušai personai par dzīvokļa 

īpašumu „Melioratori”-9, Viesītes pagastā 

J.Dimitrijevs 

J.Dimitrijevs- informē par sagatavoto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda dzēšanu mirušai personai. 

Ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

2014.gada 26.decembrī miris J.Z.personas kods -------------, dzīvoja ------------. Viņam 

piederēja dzīvokļa īpašums Viesītes novada, Viesītes pagasta, ''Melioratori''-9, ar kadastra Nr. 

56359002118.  

Likuma ''Par nodokļiem un nodevām'' 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka 

fiziskajai personai — nodokļu maksātājam, viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no 
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mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma 

naudas, parāds dzēšams. Konkrētajā gadījumā parādu nav iespējams piedzīt, jo ir izbeigta 

mantojuma lieta, un parādu vairs nav iespējams atgūt. Lieta nodota tiesu izpildītājiem mantas 

atsavināšanai, tādēļ nodokļa samaksa apturama līdz laikam, kad īpašumam būs jauns 

īpašnieks. 

Uz šo brīdi nekustamā īpašuma parāds par īpašumu ir  EUR 24.33 (divdesmit četri euro 

un 33 centi). 

Pamatojoties uz likuma ''Par nodokļiem un nodevām'' 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 

ņemot vērā domes finanšu komitejas 2017.gada 5.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), atklāti 

balsojot, par- 8 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita 

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

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Dzēst mirušā J.Z. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par dzīvokļa  īpašumu 

''Melioratori''-9, Viesītes pagasts, Viesītes novads EUR 24,33 (divdesmit četri euro un 33 

centi).  

2. Apturēt nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu īpašumiem līdz tos būs iegādājies 

jauns īpašnieks,  

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

LV 3007) 1 (viena) mēneša laikā no tā pieņemšanas dienas  . 

 

Izpildei: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

7.# 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu mirušai personai par nekustamo 

īpašumu “Vecziedāni”, Viesītes pagastā 

J.Dimitrijevs  

J.Dimitrijevs- informē par sagatavoto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda dzēšanu mirušai personai. 

Ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

2015.gada 8.augustā miris J.K. personas kods --------- dzīvoja -----------. Viņam 

piederēja nekustamais īpašums Viesītes novada, Viesītes pagasta, ''Vecziedāni'' ar kadastra 

Nr.5635 001 0015. 

Likuma ''Par nodokļiem un nodevām'' 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka 

fiziskajai personai — nodokļu maksātājam, viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no 

mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma 

naudas, parāds dzēšams. Konkrētajā gadījumā parādu nav iespējams piedzīt, jo mantinieks 

mantojumu saņēmis ar inventarizācijas tiesībām. 

Uz šo brīdi nekustamā īpašuma parāds par īpašumu ir EUR 19,62 (deviņpadsmit euro, 

62 centi).  

Pamatojoties uz likuma ''Par nodokļiem un nodevām'' 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 

ņemot vērā domes finanšu komitejas 2017.gada 5.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), atklāti 

balsojot, par- 8 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita 

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

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 
1. Dzēst mirušā J.K. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 19,62 (deviņpadsmit 

euro, 62 centi) par nekustamo īpašumu Viesītes novada, Viesītes pagasta, ''Vecziedāni'' ar 

kadastra Nr.56350010015. 

 

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

3007) 1 (viena) mēneša laikā no tā pieņemšanas dienas. 
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Izpildei: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 
8.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu mirušai personai par nekustamo 

īpašumu Smilšu ielā 2, Viesītē  

J.Dimitrijevs  

J.Dimitrijevs- informē par sagatavoto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda dzēšanu mirušai personai. 

Ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

2009.gada 26.decembrī miris A.J.personas kods -------------, dzīvoja ------------. Viņam 

piederēja nekustamais īpašums Viesītes novada, Viesītē, Smilšu ielā 2, ar kadastra Nr.5615 

001 0432. 

Likuma ''Par nodokļiem un nodevām'' 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka 

fiziskajai personai — nodokļu maksātājam, viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no 

mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma 

naudas, parāds dzēšams. Konkrētajā gadījumā parādu nav iespējams piedzīt, jo īpašumu ir 

iegādājusies Viesītes novada pašvaldība un Pārdevēja prasība bija dzēst šo nodokļa parādu, ja 

pašvaldība vēlas īpašumu nopirkt. 

Uz šo brīdi nekustamā īpašuma parāds par īpašumu ir EUR 647,43. Tā kā īpašums 

pārgājis Viesītes novada pašvaldības īpašumā ar Pārdevēja uzstādītu prasību, nodokļa parāds 

būtu dzēšams. 

Pamatojoties uz likuma ''Par nodokļiem un nodevām'' 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 

ņemot vērā domes finanšu komitejas 2017.gada 5.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), atklāti 

balsojot, par- 8 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita 

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

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Dzēst mirušā A.J. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 647,43 (seši simti 

četrdesmit septiņi euro,43 centi) par nekustamo īpašumu Smilšu ielā 2, Viesīte, Viesītes nov, 

ar kadastra Nr.56150010432. 

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

3007) 1 (viena) mēneša laikā no tā pieņemšanas dienas. 

 

Izpildei: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 
9.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļu dzēšanu 

A.Maļinovska 

A.Maļinovska- informē par sagatavoto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda dzēšanu 55 personām, kurām to nevar vairs piedzīt un parāds ir zem EUR 5,00. 

J.Dimitrijevs - Ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Pārbaudot nekustamā īpašuma nodokļu datu bāzi tika konstatēts, ka ir nekustamā īpašuma 

nodokļu maksātāju konti, kur trīs gadu laikā pēc nodokļa maksājuma termiņa iestāšanās 

personām nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu, jo pamatojoties 

uz likuma ''Par nodokļiem un nodevām'' 26.panta sesto prim daļu, nokavēto nodokļa 

maksājumu piedziņu neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 EUR.  

Konstatēts, ka lēmuma pielikumā Nr.1 uzskaitīto kontu īpašniekiem nekustamie īpašumi vairs 

nepieder, vai arī personas ir mirušas. 

Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma ''Par nekustamā īpašuma nodokli'' 25.panta pirmās 

daļas 5.punktu, nodokļa parāds ir dzēšams un konti slēdzami.  
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Pamatojoties uz likuma ''Par nodokļiem un nodevām'' 26.panta sesto prim daļu,  ņemot 

vērā domes finanšu komitejas 2017.gada 5.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), atklāti balsojot, 

par- 8 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris 

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

dome NOLEMJ: 

 
18.Dzēst nekustamā īpašuma nodokļu parādus 55 personām par kopējo summu EUR 

11.33 (vienpadsmit euro, 33 centi)  saskaņā ar lēmuma 1.pielikumu un slēgt nekustamā 

īpašuma nodokļa kontus. 

 

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

3007)  1 (viena) mēneša laikā no tā pieņemšanas dienas . 

 

Pielikumā: Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju saraksts uz 2 lapām. 

 

Izpildei: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 
10.# 

Par ūdensvada ierīkošanu Zaļā ielā un Kalna ielā 

J.Dimitrijevs, A.Žuks 

A.Žuks – informē, ka ūdensvada ierīkošanai Viesītes pilsētā Zaļā un Kalna ielā no Smilšu 

ielas puses  nepieciešami apmēram 3000,- EUR. 

J.Dimitrijevs – jautājums vēl būtu jāatliek, jo nepieciešams tehniskais projekts, topogrāfijas 

darbi. šobrīd varētu pieņemt lēmumu par projektēšanas darbu uzsākšanu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 Izskatīti iesniegumi par ūdensvada ierīkošanu Viesītes pilsētā no Smilšu ielas pa Zaļo 

ielu un Kalna ielu, lai privāto dzīvojamo māju īpašnieki varētu veikt pieslēgumu 

centralizētajam ūdensvadam. 

Izvērtējot situāciju un tehniskās iespējas nodrošināt privāto dzīvojamo māju pieslēgumu 

centralizētajam ūdensvadam, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta 

otrās daļas 6.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu,  ņemot vērā domes finanšu komitejas 

2017.gada 5.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), atklāti balsojot, par- 8 balsis (Jānis Dimitrijevs, 

Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Roberts Orups, Aina 

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

 

           Uzsākt projektēšanas darbus, lai ierīkotu centralizēto ūdensvadu Viesītes pilsētā 

Zaļā un Kalna ielā. 

 

Atbildīgais: pašvaldības izpilddirektors A.Žuks 

 

 
11.# 

Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Viesītes transports”  

pamatkapitāla palielināšanai  

 

J.Dimitrijevs 

J.Dimitrijevs – informē par sagatavoto lēmuma projektu par finansējuma EUR 14000,- 

piešķiršanai SIA „Viesītes transports” pamatkapitāla palielināšanai. 

Ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

           Izskatīts Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Viesītes transports” 

valdes locekļa Kārļa Puriņa 2017.gada 4.aprīļa iesniegums par finansējuma piešķiršanu 
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pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi nodrošināt daļēju finansējumu universālā ekskavatora-

iekrāvēja iegādei, lai nodrošinātu uzņēmuma sniegto pakalpojumu nepārtrauktību.  

  Izvērtējot iesniegumu un pašvaldības finansiālās iespējas, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 1.punktu, likumu „Par pašvaldības budžetiem”, saskaņā ar 

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

izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”, ņemot vērā domes finanšu komitejas 

2017.gada 5.aprīļa sēdes atzinumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par- 8 balsis (Jānis Dimitrijevs, 

Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Roberts Orups, Aina Pečauska, 

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

 

1. Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Viesītes transports”, reģistrācijas 

Nr.55403015481, pamatkapitāla palielināšanai piešķirt EUR 14 000,00 (četrpadsmit 

tūkstoši euro) ar mērķi - nodrošināt daļēju finansējumu universālā ekskavatora-iekrāvēja 

iegādei, lai nodrošinātu uzņēmuma sniegto pakalpojumu nepārtrauktību.  

 

2. Finansējumu piešķirt no pašvaldības budžeta rezerves fonda. 

 
Atbildīgais par finansējuma izmantošanu – SIA „Viesītes transports” valdes loceklis K.Puriņš  

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

Kontrolei – izpilddirektoram A.Žukam 

 

12.# 
Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/2017 ”Par grozījumiem 

2017.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Viesītes novada pašvaldības 

2017.gada budžetu” apstiprināšanu 

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

L.Medvecka – ziņo par sagatavoto saistošo noteikumu projektu par grozījumiem pašvaldības 

2017.gada budžetā. Pielikumā ir paskaidrojuma raksts. 

J.Dimitrijevs – skaidro par atsevišķām grozījumu pozīcijām – par PII „Zīlīte”, par jauno 

Sporta stadionu, kuram tiek veidots savs budžets, lai nodalītu izdevumus. 

Ierosina apstiprināt sagatavoto budžeta grozījumu projektu. 

 Viesītes novada dome ir izvērtējusi un apspriedusi Viesītes novada pašvaldības 

2017.gada budžeta grozījumu projektu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 43.pantu, 46.panta pirmo un otro daļu, un likuma „Par pašvaldības 

budžetiem” 37.pantu, 38.pantu, 39.pantu, 40.pantu, saskaņā ar 2013.gada 22.maijā apstiprināto 

Kārtību „Par Viesītes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un 

kontroli”, atklāti balsojot, par- 8 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris 

Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret-nav, 

atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Viesītes novada domes saistošos noteikumus Nr.5/2017 „Par 

grozījumiem 2017.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Viesītes 

novada pašvaldības 2017.gada budžetu”. 
2. Saistošie noteikumi Nr.5/2017 „Par grozījumiem 2017.gada 18.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.1/2017 „Par Viesītes novada pašvaldības 2017.gada budžetu” 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. 
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Pielikumā:  Saistošie noteikumi Nr.5/2017 „Par grozījumiem 2017.gada 18.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.1/2017 „Par Viesītes novada pašvaldības 2017.gada budžetu” ar pielikumiem. 

 

Izpildei –finansistei L.Medveckai, kancelejas vadītājai D.Vītolai 

Kontrolei – pašvaldības izpilddirektoram A.Žukam 

APSTIPRINĀTI 

Ar Viesītes novada domes 

2017.gada 12.aprīļa sēdes 

lēmumu Nr.12 (protokols Nr.6) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Viesītes novada Viesītē 

2017.gada 12.aprīlī                                                                                                  Nr.2017/ 5 

 

Par grozījumiem 2017.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos 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 grozīto 

ieņēmumu, izdevumu un aizņēmumu apmēru. 

 

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

(1.pielikums): 

 

2.1. Kārtējā gada ieņēmumi – 3883995 euro, 

2.2. Kārtējā gada izdevumi – 4893143 euro, 

2.3. Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 58078 euro. 

 

Novada domes priekšsēdētājs                                                        J.Dimitrijevs 

 
13.# 

Pamats: Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

12.panta pirmās daļas 2.punkts,  

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

Kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu'' 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu  

I.Erte 

I.Erte – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu personai. 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Atklāti balsojot, par- 8 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris 

Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret-nav, 

atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par N.T.-------- deklarēto dzīvesvietu Viesītes novada, Viesītes 

pagasta, ''Dārzniecībā''. 

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

paziņot  uz deklarēto dzīvesvietu.  

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

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

spēkā stāšanās dienas. 

Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr.1 
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Izpildei –juristei I.Ertei, iedzīvotāju reģistra speciālistei E.Čibulei 

 

 

14.# 
Pamats: Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

12.panta pirmās daļas 2.punkts,  

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

Kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu'' 

 

Par ziņu par deklarēto dzīvvesvietu anulēšanu  

I.Erte 

I.Erte – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu personai. 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Atklāti balsojot, par- 8 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris 

Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret-nav, 

atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par K.S. deklarēto dzīvesvietu Viesītes novada, Viesītē, Smilšu ielā 

31-8. 

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

paziņot  K.S. uz deklarēto dzīvesvietu.  

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

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

spēkā stāšanās dienas. 

 
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr.1 

 
Izpildei –juristei I.Ertei, iedzīvotāju reģistra speciālistei E.Čibulei 

 

15.# 
Pamats: Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

12.panta pirmās daļas 2.punkts,  

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

Kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu'' 

Par ziņu par deklarēto dzīvvesvietu anulēšanu  

I.Erte 

I.Erte – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu personai. 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Atklāti balsojot, par- 8 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris 

Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret-nav, 

atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1.Anulēt ziņas par I.P.deklarēto dzīvesvietu Viesītes novada, Elkšņu pagasta, 

''Dzenīšos 1''-3. 

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

paziņot  I.P. deklarēto dzīvesvietu.  

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

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

spēkā stāšanās dienas. 

 

Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr.1 

 
Izpildei –juristei I.Ertei, iedzīvotāju reģistra speciālistei E.Čibulei 
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16.# 
Pamats: Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

12.panta pirmās daļas 2.punkts,  

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

Kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 

 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu  

I.Erte 

I.Erte – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu personai. 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Atklāti balsojot, par- 8 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris 

Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret-nav, 

atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1.Anulēt ziņas par A.P., deklarēto dzīvesvietu Viesītes novada, Viesītē, Raiņa ielā 

59A. 

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

paziņot  A .P.uz deklarēto dzīvesvietu.  

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

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

spēkā stāšanās dienas. 

 

Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr.1 

 
Izpildei –juristei I.Ertei, iedzīvotāju reģistra speciālistei E.Čibulei 

 
 

17.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un īres līgumu pagarināšanu 

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu un ierosina iekļaut 4.punktu par Irinas 

Geroimovas uzņemšanu dzīvokļa rindā un dzīvokļa Viesītē, Meža ielā 17-11 piešķiršanu.          

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt lēmuma projektu iekļaujot 4.punktu. 

Deputātiem iebildumu nav.                                    

   Izskatot personu iesniegumus par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un SIA 

„Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētāja Māra Blitsona 04.04.2017. iesniegumu 

Nr.1-4.1/35 par īres līgumu pagarināšanu, 04.04.2017. iesniegumu Nr.1-4.1/36 par īres līgumu 

nepagarināšanu, 04.04.2017. iesniegumu Nr.1-4.1/37 par beztermiņa īres līgumu slēgšanu, 

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 domes Komunālo jautājumu komisijas 2017.gada 5.aprīļa sēdes 

lēmumus (prot.Nr.4),  atklāti balsojot, par- 8 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris 

Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret-nav, atturas-

nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Uzņemt A.K. dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Nr.1 dzīvojamā mājā „Silakrogs”, 

Elkšņu pag., Viesītes nov. Slēgt terminēto īres līgumu līdz 31.08.2017. 

2. Uzņemt A.S. dzīvokļu rindā. 

3. Uzņemt D.K. dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Sporta iela 21-13, Viesīte, Viesītes nov. 

Slēgt terminēto īres līgumu līdz 31.08.2017. 

4. Uzņemt I.G. dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Meža ielā 17-11, Viesītē. Slēgt 

terminēto īres līgumu līdz 31.08.2017. 

5. Atļaut pagarināt īres līgumus līdz 31.08.2017. šādiem īrniekiem (64 personas)  
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6. Nepagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu šādam īrniekam (2 personām). 

 

7. Atļaut slēgt beztermiņa dzīvojamās telpas īres līgumus šādiem īrniekiem (9 personām)  

 

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

 

Izpildei:  SIA „Viesītes komunālā pārvalde” 

Zināšanai: pašvaldības iedzīvotāju reģistra speciālistei 

 

 
18.# 

Par Viesītes novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošību reglamentējošo  

dokumentu apstiprināšanu 

J.Dimitrijevs, A.Žuks 

J.Dimitrijevs – informē par sagatavotajiem Viesītes novada pašvaldības Informācijas 

sistēmas drošību reglamentējošajiem dokumentu projektiem. 

Ierosina tos apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Ņemot vērā SIA „Cyber Audit” sagatavoto Viesītes novada pašvaldības Informācijas 

sistēmu drošības audita ziņojumu, ziņojumā norādītās rekomendācijas Informācijas sistēmas 

drošībai, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.442 „Kārtība, 

kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība 

minimālajām drošības prasībām”, atklāti balsojot, par- 8 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana 

Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Roberts Orups, Aina Pečauska, 

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

1. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošību 

reglamentējošos dokumentus: 

1.1. „Viesītes novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības politika” 

(pielikumā uz 7 lappusēm) - nosaka politiku, kādā Viesītes novada pašvaldība nodrošina 

pašvaldības izmantotās informācijas sistēmas aizsardzību pret ārējiem un iekšējiem riskiem un 

nodrošina informācijas sistēmas pieejamību, integritāti un konfidencialitāti saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem.   

1.2. Viesītes novada pašvaldības noteikumus Nr.12/2017 „Informācijas sistēmas 

lietošanas noteikumi” (pielikumā uz 6 lappusēm) -  nosaka Viesītes novada pašvaldība 

darbinieku pienākumus un prasības pašvaldības izmantotās informācijas sistēmas un interneta 

lietošanai, kā arī nosaka kārtību, kādā tiek veikta pašvaldības izmantotās informācijas sistēmas 

lietotāju pieejas tiesību piešķiršana, izmaiņas un anulēšana. 

1.3. Viesītes novada pašvaldības noteikumus Nr.13/2017 „Informācijas sistēmas 

drošības noteikumi” (pielikumā uz 6 lappusēm) - ietver kārtību, kādā Viesītes novada 

pašvaldība nodrošina pašvaldības izmantotās informācijas sistēmas aizsardzību.  

1.4. „Viesītes novada pašvaldības Informācijas sistēmas darbības atjaunošanas 

plāns” (pielikumā uz 3 lappusēm) - ietver kārtību, kādā Viesītes novada pašvaldība nodrošina 

pašvaldības izmantotās informācijas sistēmas, kas ir izvietotas uz pašvaldības serveriem, 

atjaunošanu darbības traucējumu gadījumā. 

1.5. „Informācijas sistēmas drošības riska pārvaldības plāns” (pielikumā uz 5 

lappusēm) - nosaka Viesītes novada pašvaldība pašvaldības izmantotās informācijas sistēmas 

risku vadības procesa ieviešanu un to vadību, nodrošinot atbilstošu vadības un kontroles 

sistēmas darbības efektivitāti, atklājot un novēršot kļūdas un neprecizitātes, kā arī 

nepieciešamības gadījumā, veicot drošības labojumus informācijas sistēmās. 

2. Atbildīgajai personai par personas datu apstrādi – datortīkla administratoram 

Gintam Grinbergam iepazīstināt informācijas sistēmu lietotājus ar Informācijas sistēmas 

drošību reglamentējošiem dokumentiem. 
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19.# 

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mērķdotācijas izlietojumu 
____________________________________________________ 

J.Dimitrijevs 

J.Dimitrijevs – informē par sagatavoto lēmuma projektu par mērķdotācijas izlietojumu. 

Ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Viesītes novada pašvaldība pamatojoties uz 2013.g 22.maija domes lēmumu Nr.24 pārņēma 

no LR Izglītības un zinātnes ministrijas savā īpašumā Aizkraukles Profesionālās vidusskolas 

lietojumā esošo valsts nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 56150010303 Smilšu ielā 39 

Viesītē, Viesītes novadā. Ar 2013.gada 20.jūnija lēmumu Nr.7 un 16. oktobra lēmumu Nr.44 

tika pārņemta LR Izglītības un zinātnes ministrijas kustamā manta. Tas ir pamatots ar 

nepieciešamību nodrošināt pašvaldības veikto pakalpojumu kvalitāti, paredzot, ka bijušās 

arodvidusskolas ēkās tiek nodrošināti sociālās aprūpes, komunālie, izglītības pakalpojumi, tai 

skaitā ēdināšanas un izmitināšanas pakalpojumi iedzīvotājiem. 2015.gadā ir izstrādāts 

būvprojekts „Esošās skolas ēkas pārbūve ar funkcijas maiņu Sporta skolas un Veselības un 

sociālās aprūpes centra vajadzībām”. 2017.gadā pašvaldībai ir piešķirta mērķdotācija EUR 

35000,00 apjomā „62. Mērķdotācijas pašvaldībām” programmas 12.00.00 „Mērķdotācijas 

pašvaldību pasākumiem” ietvaros.  

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk VARAM)  ir nosūtījusi Viesītes 

novada pašvaldībai Vienošanos Nr. 5-26/MPP/2017-193 starp VARAM un Viesītes novada 

pašvaldību „Par mērķdotācijas pašvaldības pasākumam piešķirtā finansējuma pārskaitīšanas 

kārtību un izlietojuma uzraudzību”, pamatojoties uz Ministrijas 2017.gada 9.janvāra rīkojumu 

Nr.1-2/4 „Par budžeta resora „62.Mērķdotācijas pašvaldībām” programmas 12.00.00 

„Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”. Vienošanās priekšmets ir valsts budžeta 

programmas 12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” 2017.gadā piešķirtā 

finansējuma pašvaldības pasākumam „Viesītes veselības un sociālās aprūpes centra pārbūve” 

(turpmāk – Pasākums) izlietošana, pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2017.gadam” 

14.pielikumu. 

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

programmas 2014.-2020.gadam ilgtermiņa prioritātes IP2 „Ilgtspējīgi un augstvērtīgi 

pakalpojumi”, vidēja termiņa prioritātes VP3 „Publiskās infrastruktūras un pakalpojumu 

attīstība”, Rīcības plānu 2014.-2020.gadam RV 3.4. „Sociālo un veselības pakalpojumu 

pilnveide un attīstība”, atklāti balsojot, par-7 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, 

Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret-nav, atturas-

nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1.  Izlietot piešķirto mērķdotāciju EUR 35000,00 (trīsdesmit pieci tūkstoši 

euro) apmērā līgumā paredzētā mērķa sasniegšanā.  

2.  Noteikt mērķdotācijas izlietojumu saskaņā ar būvprojektu „Esošās skolas ēkas 

pārbūve ar funkcijas maiņu Sporta skolas un Veselības un sociālās aprūpes centra 

vajadzībām”. 

3.  Finanšu resursu efektīvai izlietošanai veikt iepirkumu būvprojektā plānotajiem 

būvdarbiem saskaņā ar LR pastāvošajiem normatīvajiem aktiem, nodalot mērķdotācijai 

piešķirto summu. 

 

4.  Sasniegt pasākuma „Viesītes veselības un sociālās aprūpes centra pārbūve” 

rezultātus: Nodrošināt kvalitatīvus fizisko aktivitāšu pakalpojumus, tai skaitā ārstniecisko 

vingrošanu senioriem. Paaugstināt ēkas energoefektivitāti un drošību, nomainot fiziski 

nolietojušos stikla bloku logus, pret jauniem PVC stikla pakešu logiem, samazinot ailu 

izmērus, daļēji tās aizmūrējot; nomainīt logus pieguļošajām telpām, uzlabot pieejamību 

personām ar īpašām vajadzībām, veicot ārdurvju nomaiņu ēku kompleksa sporta zālē.  

 

Atbildīgais pašvaldības izpilddirektors A. Žuks  
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20.# 
 

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

Saukas ezerā'' apstiprināšanu 

 I.Erte 

I.Erte- ziņo par sagatavoto saistošo noteikumu projektu, par veiktajiem precizējumies saskaņā 

ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumu. 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt saistošo noteikumu projektu. 

Iebildumu nav. 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada 29.marta 

vēstulē Nr.1-18/2598 „Par saistošajiem noteikumiem Nr.4/2017” ieteikto par saistošo 

noteikumu precizēšanu, 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- 7 balsis (Jānis 

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

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

 

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

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

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.4/2017  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”, 

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

pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs. 

 

Pielikumā:  

Precizētie saistošie noteikumi Nr.4/2017 ar pielikumiem un saskaņojumiem.    

Paskaidrojuma raksts uz 1 lapas 

 
21.# 

Par Viesītes novada teritorijas plānojuma izstrādi 

J.Dimitrijevs 

J.Dimitrijevs -  ziņo par sagatavoto lēmuma projektu sakarā ar to, ka jāizstrādā jauns 

teritorijas plānojums. Ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Iebildumu nav. 
 

 Ņemot vērā to, ka pēc 2009.gadā īstenotās administratīvi teritoriālās reformas nav 

izstrādāts vienots Viesītes novada teritorijas plānojums, un, lai teritorijas izmantošanai 

tagadējā Viesītes novada administratīvajā teritorijā būtu vienādi nosacījumi, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas 

likuma 12.panta pirmo daļu, 20.pantu un 23.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra 

noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

2.punktu, 3.nodaļas 3.3. apakšnodaļu un 5.nodaļas 5.2. apakšnodaļu, ņemot vērā domes 

Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 5.aprīļa sēdes 

lēmumu (prot.Nr.4), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, 
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Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret-nav, atturas-

nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Uzsākt jauna Viesītes novada Teritorijas plānojuma izstrādi. 

2. Apstiprināt Viesītes novada Teritorijas plānojuma izstrādes darba uzdevumu saskaņā 

ar pielikumu. Nr.1.  

3. Apstiprināt Viesītes novada Teritorijas plānojuma vadības grupu saskaņā ar pielikumu 

Nr. 2 

4. Par Viesītes novada Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt 

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju Guntu Dimitrijevu.  

Pielikums Nr.1  

Viesītes novada domes 2017.gada 12.aprīļa lēmumam Nr.21 (prot.Nr.6) 

 

DARBA UZDEVUMS 

VIESĪTES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDEI 

1. Teritorijas plānojuma izstrādāšanas pamatojums 

1.1. Viesītes novada teritorijas plānojums izstrādājams ar ilgtermiņa perspektīvu. Tā 

izstrādes nepieciešamību nosaka: 

1.1.1. 19.05.1994. Likums „Par pašvaldībām”, 

1.1.2. 13.10.2011.„Teritorijas attīstības plānošanas likums”;  

1.1.3. 14.10.2014. MK noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem”, 

1.1.4. Viesītes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2028.gadam, 

1.1.5. Viesītes novada attīstības programma 2014.-2020.gadam,  

1.2.   Teritorijas plānošanas mērķis ir paaugstināt dzīves vides kvalitāti, ilgtspējīgi, efektīvi un 

racionāli izmantot novada teritoriju un tās resursus, kā arī mērķtiecīgi un līdzsvaroti attīstīt 

ekonomiku, izvērtējot novada teritorijas attīstībai esošo potenciālu un nosakot tā izmantošanai 

nepieciešamās prasības un ierobežojumus, radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības 

attīstībai un investīciju piesaistei, radīt priekšnoteikumus vides kvalitātes nodrošināšanai, 

rūpniecisko un vides risku novēršanai, veicināt pakalpojumu pieejamību un optimālu 

transporta sistēmas funkcionēšanu, saglabāt dabas un kultūras mantojumu, ainavas un 

bioloģisko daudzveidību, kā arī paaugstināt kultūrainavas un apdzīvoto vietu kvalitāti. 

2. Plānojuma izstrādes uzdevumi: 

2.1. Izstrādāt teritorijas plānojumu atbilstoši 14.10.2014. MK noteikumiem Nr. 628 

“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. 

2.2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN) sagatavot, ievērojot 

normatīvajos dokumentos noteikto, un TAPIS sistēmas struktūras, strukturējot TIAN tā, lai 

visi noteikumi par katru izmantošanas un apbūves veidu būtu atrodami vienā sadaļā. 

2.3. Izvērtēt Viesītes novada teritorijas plānojuma atbilstību 30.04.2013. MK noteikumiem 

Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” un citiem 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 

2.4. Analizēt esošo zemes lietojuma struktūru un apbūves teritorijas, ņemot vērā 

ierobežojumus, ko teritoriju attīstībai nosaka nelabvēlīgi inženierģeoloģiskie apstākļi, 

teritoriju applūšanas risks, aizsargājamie dabas objekti, lauksaimnieciskās un 

mežsaimnieciskās teritorijas, aizsargjoslas, kā arī teritoriju sasniedzamība un apgādes iespējas 
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ar inženierkomunikācijām. 

2.5. Teritorijas plānojumā paredzēt funkcionālās zonas saskaņā ar 30.04.2013.MK 

noteikumiem Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”:  

2.5.1. Savrupmāju apbūves teritorija; 

2.5.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija; 

2.5.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija; 

2.5.4. Jauktas centra apbūves teritorija; 

2.5.5. Publiskās apbūves teritorija; 

2.5.6. Rūpniecības apbūves teritorija; 

2.5.7. Transporta infrastruktūras teritorija; 

2.5.8. Tehniskās apbūves teritorija; 

2.5.9. Dabas un apstādījumu teritorija; 

2.5.10. Mežu teritorija; 

2.5.11. Lauksaimniecības teritorija; 

2.5.12. Ūdeņu teritorija. 

2.6. Izvērtēt apdzīvojuma struktūras attīstību (izvērtējot esošo un potenciālo pieprasījumu 

pēc jauniem mājokļiem un pamatojot ar iedzīvotāju skaita prognozi) un precizēt Viesītes 

pilsētas un ciemu robežas, ja nepieciešams. 

2.7. Izvērtēt pašvaldībai piederošo teritoriju plānoto izmantošanu un to atbilstību pašvaldību 

funkciju veikšanai un ilgtermiņa attīstības mērķu sasniegšanai. Norādīt teritorijas, kas 

nepieciešamas pašvaldības funkciju realizēšanai. 

2.8. Plānot vienotu un savstarpēji saistītu transporta sistēmu, pilsētās un ciemos attēlot esošo 

un plānoto ielu un ceļu tīklu (atbilstoši izstrādes mēroga precizitātei), noteikt ielu kategorijas 

un galvenās prasības to tehniskajiem parametriem, precizēt un attēlot ainavisko ceļu posmus. 

2.9. Sadarbībā ar Viesītes novada pašvaldību, definēt un noteikt vidi degradējošos objektus un 

prasības to uzturēšanai un sakārtošanai. 

2.10. Izvirzīt nosacījumus alternatīvo energoapgādes objektu izvietošanai novada teritorijā. 

2.11. Izvirzīt nosacījumus derīgo izrakteņu ieguvei novada teritorijā. 

2.12. Noteikt un grafiski attēlot visas aizsargjoslas atbilstoši 05.02.1997.Aizsargjoslu likuma 4. 

pantam: 

2.12.1.vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas; 

2.12.2. ekspluatācijas aizsargjoslas; 

2.12.3. sanitāras aizsargjoslas; 

2.12.4. drošības aizsargjoslas; 

2.12.5. citas aizsargjoslas, ja tādas paredz likums. 

2.13. Apzināt un izvērtēt Strūves ģeodēziskā loka punktu vērtību un tā kultūrvēsturisko nozīmi. 

Viesītes novada teritorijā.  

2.14. Izvērtēt, kurām teritorijām izstrādājami lokālplānojumi, detālplānojumi un tematiskie 

plānojumi.. 

3. Prasības plānojuma izstrādāšanai: 

3.1. Viesītes novada teritorijas plānojuma grafisko daļu sagatavot ESRI ģeotelpisko 

vektordatu (SHP) datņu formātā atbilstošā koordinātu sistēmā. Grafiskā daļa izstrādājama uz 

kartogrāfiskā materiāla pamatnes mērogā 1:10000, ņemot vērā 08.07.2014. MK noteikumus 

Nr.392  “Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi” 
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3.2. Izstrādājot Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, noteikt teritorijas 

izmantošanas veidu klasifikāciju atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem aktiem.  

3.3. Viesītes novada teritorijas plānojums (galīgā redakcija) jāizstrādā normatīvos aktos 

noteiktā kārtībā, jānoformē atbilstoši dokumentu izstrādes un noformēšanas kārtībai 3 (trīs) 

eksemplāros. Papildus Viesītes novada pašvaldības iestāžu darba vajadzībām jāizgatavo: 

3.3.1. teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa – 2 (divos) 

eksemplāros; 

3.3.2. teritorijas plānojuma saistošās daļas rediģējamā un nerediģējamā formātā: kartes *dwg 

vai *dgn formātā, teksta datus *docx un *pdf formātā, ierakstītus CD vai DVD 3 (trīs) 

eksemplāros; 

3.4. Ar izstrādes vadītāju saskaņotas publikācijas publicēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām 

informatīvajā izdevumā „Viesītes Novada Vēstis” un Viesītes novada mājaslapā 

www.viesite.lv. 

4. Izejas materiāli plānojuma izstrādei: 

4.1. Viesītes novada teritorijai izstrādātie teritorijas plānošanas dokumenti: 

4.1.1. Viesītes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2028. gadam; 

4.1.2. Viesītes novada teritorijas plānojums (27.08.2009. Saistošie noteikumi Nr. 6 „Par 

Viesītes novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”) 

4.2. Spēkā esošie detālplānojumi; 

4.3. Grafiskie pamatdati: 

4.3.1. Viesītes novada teritorijas topogrāfiskā karte Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā 

ar mēroga noteiktību 1:10 000 un Viesītes novada ortofotokarte; 

4.3.2. Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informācija; 

4.3.3. SIA „Mērniecības datu centrs” augstas detalizācijas topogrāfiskie dati. 

4.4 . Cita informācija: 

4.4.1. Zemgales plānošanas reģiona spēkā esošie vai izstrādes stadijā esošie plānošanas 

dokumenti; 

4.4.2. Kaimiņu pašvaldību spēkā esošie teritorijas plānojumi; 

4.4.3. Privātpersonu iesniegumi un priekšlikumi teritorijas plānojumam; 

4.4.4. Inženierkomunikāciju un nozaru attīstības plāni; 

4.5. Institūciju sniegtie nosacījumi un informācija teritorijas plānojuma izstrādei. 

5. Institūciju saraksts, kam pieprasāmi nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādāšanai: 

2.1. Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde; 

2.2. Dabas aizsardzības pārvalde; 

2.3. VAS „Latvijas Valsts ceļi”; 

2.4. Valsts meža dienests; 

2.5. VA „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra”. 

2.6. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija; 

2.7. Valsts zemes dienests; 

2.8. VAS „Latvijas Valsts meži”; 

2.9. Veselības inspekcija; 

2.10. VAS “Latvenergo”; 

2.11. A/S “Latvijas gāze” Stratēģijas un attīstības daļa;  

http://www.viesite.lv/
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2.12. SIA „Lattelecom”; 

2.13. VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”; 

2.14. SIA Lat Rostrans” 

2.15. SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 

2.16. Zemgales plānošanas reģions; 

2.17. Salas novada pašvaldība; 

2.18. Aknīstes novada pašvaldība; 

2.19. Jēkabpils novada pašvaldība; 

2.20. Neretas novada pašvaldība; 

2.21. Jaunjelgavas novada pašvaldība. 

3. Teritorijas plānojuma sastāvdaļas: 

3.1. Paskaidrojuma raksts: 

6.1.1. spēkā esošā teritorijas plānojuma un detālplānojumu īstenošanas izvērtējums; 

6.1.2. teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības priekšnoteikumi; 

6.1.3. teritorijas attīstības mērķi un virzieni; 

6.1.4. teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums; 

6.1.5. teritorijas plānojuma atbilstība ilgtspējīgas attīstības stratēģijai. 

6.2. Grafiskā daļa  

6.2.1. Grafiskā daļa izstrādājama ĢIS *dwg vai dgn formātā, Teritorijas plānojuma izstrādei 

izmanto aktuālus Valsts zemes dienesta izsniegtus nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmas grafiskos datus un Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS 92 

izstrādātu topogrāfisko pamatni ar mēroga noteiktību 1:10 000. Kā informatīvs materiāls 

jāizmanto Viesītes novada ortofoto karte. Grafiskās daļas izdrukas mērogu izvēlas pēc 

nepieciešamības, saskaņojot ar Viesītes novada pašvaldību.  

6.2.2. Grafisko daļu veido teritorijas funkcionālā zonējuma karte un, ja nepieciešams, 

tematiskie attēli. Grafisko daļu noformē, ievērojot normatīvajos aktos par dokumentu 

noformēšanu noteiktās prasības, norādot koordinātu sistēmu, koordinātu tīklu, kartes 

nosaukumu, kartes pamatnes mēroga un izdrukas mēroga noteiktību (ja tas atšķiras no kartes 

pamatnes mēroga), lietotos apzīmējumus ar skaidrojumiem un grafiskās daļas izstrādātāju. 

6.2.3. Grafiskajā daļā jāiekļauj Viesītes novada funkcionālais zonējums, ar mēroga precizitāti 

1:10 000, ietverot:  

5. novada pilsētu, pagastu un ciemu robežas; 

6. teritorijas funkcionālo zonējumu; 

7. esošos un plānotos publiskās infrastruktūras objektus; 

8. plānoto dzīvojamo apbūvi; 

9. plānoto maģistrālo inženiertehnisko komunikāciju un satiksmes infrastruktūras izvietojumu 

(ceļu un ielu tīkls, ielu sarkanās līnijas, veloceliņu attīstība, ievērojot arī kaimiņu pašvaldības, 

dzelzceļš, maģistrālie inženiertehnisko komunikāciju tīkli un objekti, plānotie maģistrālo 

ūdensapgādes, siltuma, sakaru tīkli, elektrības tīkli u.c.); 

10. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ar zonējumu un kultūras pieminekļi ar precizētām 

aizsargjoslām; 

11. teritorijas, kurām izstrādājami lokālplānojumi un detālplānojumi; 

12. riska un degradētās teritorijas; 

13. apgrūtinātās teritorijas un objektus, kuriem nosaka aizsargjoslas, ja attiecīgās aizsargjoslas 

iespējams attēlot izvēlētajā kartes mērogā; 
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14. citas teritorijas, objekti; 

15. apstiprinātie detālplānojumi, kas pēc izvērtēšanas atstājami spēkā (ja tādi ir); 

16. atsevišķi izdalītas Viesītes pilsētas un Viesītes novada ciemu plānotās izmantošanas 

funkcionālā zonējuma kartes; 

17. ja nepieciešams, citas teritorijas un objektus 

6.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros jāiekļauj: 

6.3.1. konkrētas prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā 

funkcionālajā zonā; 

6.3.2. nosacījumi detālplānojumu un to lokālplānojumu izstrādei, ar kuriem tiek grozīts 

pašvaldības teritorijas plānojums; 

6.3.3. citas prasības atbilstoši 30.04.2013. MK noteikumiem Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

6.4. Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi: 

6.4.1. lēmumi par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu, publiskās apspriešanas 

organizēšanu un teritorijas plānojuma apstiprināšanu; 

6.4.2. publiskās apspriešanas materiāli; 

6.4.3. Ziņojums par teritorijas plānojuma izstrādes procesu, ietverot pārskatu par institūciju 

atzinumiem un privātpersonu saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem, to vērā ņemšanu 

vai noraidīšanu, norādot noraidījuma pamatojumu; 

6.4.4. cita informācija, kas izmantota teritorijas plānojuma izstrādei 

6.5. Vides pārskats, ietverot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru (ja pieņemts 

attiecīgs Vides pārraudzības valsts biroja lēmums).  

7. Publiskās apspriešanas pasākumi, prasības sabiedrības līdzdalības organizēšanai 

7.1. Teritorijas plānojuma izstrādes procesu organizēt atbilstoši 14.10.2014. MK noteikumiem 

Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. 

7.2. Teritorijas plānojuma izstrādes procesā sadarboties ar Vadības darba grupu. 

7.3. Nodrošināt sabiedrības informēšanu un līdzdalības iespējas: 

7.3.1. Sagatavot nepieciešamos paziņojumus par teritorijas plānojuma izstrādes aktivitātēm 

un teritorijas plānojuma projekta materiālus publicēšanai Viesītes novada interneta vietnē 

www.viesite.lv un Viesītes novada pašvaldības izdevumā „Viesītes Vēstis”; 

7.3.2. Nodrošināt viedokļu izteikšanas iespējas, kā arī atbildes komentāru saņemšanas 

iespējas uz interesējošiem jautājumiem; 

7.3.3. Organizēt un vadīt teritorijas plānojuma publisko apspriešanu, tai skaitā sabiedriskās 

apspriedes un apkopot rezultātus. Plānojuma izstrādes gaitā, sagatavot ar normatīviem aktiem 

pamatotas vai argumentētas atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem, atbilstoši 

Iesniegumu likumā noteiktam termiņam. 

8. Cita informācija 

8.1. Sagatavot un iesniegt iesniegumu Vides pārraudzības valsts birojā par teritorijas 

plānojuma izstrādes uzsākšanu lēmuma pieņemšanai par stratēģiskā ietekmes uz vidi 

novērtējuma piemērošanu/nepiemērošanu teritorijas plānojumam. 

8.2. Ja saņemts Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi 

novērtējuma piemērošanu, izstrādāt Vides pārskatu un nodrošināt tā publisko apspriešanu 

vienlaicīgi ar teritorijas plānojuma publisko apspriešanu. 

 

 

http://www.viesite.lv/
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Pielikums Nr. 2  

Viesītes novada domes 2017.gada 12.aprīļa lēmumam Nr.21 (prot.Nr.6) 

 

 

Viesītes novada Teritorijas plānojuma izstrādes vadības grupa: 

1. Viesītes novada domes priekšsēdētājs; 

2. Viesītes novada domes priekšsēdētāja vietnieks; 

3. Viesītes novada pašvaldības izpilddirektors; 

4. Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs; 

5. Nekustamo īpašumu vecākā speciāliste; 

6. Par uzņēmējdarbību atbildīgais speciālists – projektu administrators.   

 

Viesītes novada pašvaldības  

domes priekšsēdētājs                                                              J.Dimitrijevs 

 

 

22.# 

Par pašvaldības finansējumu Viesītes katlu mājas  

apkures katlu nomaiņas TEP sagatavošanai 

J.Dimitrijevs 

J.Dimitrijevs – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu pašvaldības finansējuma piešķiršanai 

Viesītes katlu mājas apkures katlu nomaiņas TEP sagatavošanai. 

Ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Iebildumu nav. 

Pamatojoties uz likuma  ''Par pašvaldībām'' 14.panta pirmās daļas 1.punktu un 15.panta 

pirmās daļas 1.punktu, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 5.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), atklāti balsojot, 

par- 7 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris 

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

NOLEMJ: 

1. Atcelt 2017.gada 15.marta lēmumu Nr.12; prot. Nr.4 ''Par pašvaldības finansējumu 

Viesītes katlu mājas pārbūves tehniski ekonomiskā pamatojuma un pieteikuma sagatavošanai''. 

2. No Viesītes novada pašvaldības budžeta rezerves fonda piešķirt finansējumu līdz EUR 

3300+PVN Tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) sagatavošanai Viesītes katlu mājas 

apkures katlu nomaiņai, lai pašvaldības kapitālsabiedrība Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

''Viesītes komunālā pārvalde'' varētu pretendēt uz Kohēzijas fonda līdzekļiem. 

3. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ''Viesītes komunālā pārvalde'' veikt cenu aptauju 

par TEP sagatavošanas izmaksām, atbildīgais- SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes 

priekšsēdētājs M.Blitsons. 

 
Zināšanai- galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai 

Attīstības un plānošanas nodaļai 

Kontrolei- izpilddirektoram A.Žukam  
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23.# 

Par medību tiesību līgumu ar biedrību ''Mednieku un makšķernieku kolektīvs Elkšņi'' 

J.Līcis 

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu  nav. 
 Izskatīts 2017.gada 29.martā ir saņemtais iesniegums no biedrības ''Mednieku un makšķernieku 

kolektīvs Elkšņi'', reģistrācijas Nr. 40008172188, juridiska adrese: ''Upelnieki”, Elkšņu pag., Viesītes 

nov., LV 5237, valdes locekļa Daiņa Černauska par medību tiesību piešķiršanu uz zemes vienībām 

Viesītes novada Elkšņu pagastā, kas atrodas Viesītes novada pašvaldības lietojumā, kā arī valdījumā 

pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo daļu, kurā teikts, ka rezerves fondā 

ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā 

vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā 

uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.  

Konstatēts, ka ar kolektīvu ir noslēgts līgums, taču uz šo brīdi situācija ir mainījusies, ir jāveic 

izmaiņas saskaņā ar reālajām platībām. Jānoslēdz jauns līgums, kas atbilst pašreizējai situācijai, un 

jāizbeidz iepriekšējais līgums. 

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 5.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), atklāti balsojot, 

par- 7 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, 

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

1. Slēgt līgumu par medību tiesību nodošanu ar Biedrību ''Mednieku un makšķernieku 

kolektīvs Elkšņi'', reģistrācijas Nr. 40008172188, juridiska adrese: ''Upelnieki'', Elkšņu 

pagasts, Viesītes novads, LV 5237, uz pieciem gadiem, līdz 2022.gada 11.aprīlim (pielikumā: 

nomas zemju saraksts). 

2. Izbeigt spēkā esošos 14.04.2010. un 24.02.2015. līgumus ar biedrību  par medību 

tiesību nodošanu. 

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

nodošanu ar Mednieku un makšķernieku kolektīvu „Elkšņi”. 

Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei 

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

Mednieku un makšķernieku kolektīvam ''Elkšņi'' 

 
Pielikums Nr.1 

Viesītes novada domes 2017.gada 12.aprīļa 

domes lēmumam Nr.23 (prot.Nr.6) 

56580030122 2.4  Elkšņi 

56580030140 1.2 0.8  

56580030145 2,0   

56580060037 4.04   

56580060038 0.3197   

56580060041 2.2   

56580060067 0.2   

56580060072 0.26   

56580060073 0.34   

56580060074 0.45   

56580060075 0.7994   

56580060091 0.1   

56580060096 1.06 1.01  
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56580060100 0.8849   

56580060118 0.3099   

56580060123 0.2   

56580060137 0.5538   

56580060162 1.6852   

56580060164 3.4   

56580060169 0.4059   

56580060170 0.60   

56580060175 0.9142   

56580060183 0.4   

56580060184 1.4   

56580060188 10.0899 2.7  

 56580080131 4,7   

56580060190 0.2   

56580060203 0.0658   

56580060204 0.0935   

56580070032 1.8   

56580070100 10.2   

56580080059 0.5   

56580080079 0.2   

56580080080 0.6   

56580080131 4.7   

56580080134 0.2   

56580080135 1.9   

56580080136 1.2   

56580080140 0.1587   

56580080144 0.0455   

56580080145 5.2   

56580080146 5.7   

56580090101 394.1871   

56580090105 2.5   

56580090121 1.5   

56580090134 26.649   

    

 
24.# 

Par medību tiesību līgumu ar biedrību ''Mednieku klubs ''Province'' 

J.Līcis 

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu  nav. 
 

Izskatīts 2017.gada 27.martā saņemtais iesniegums no biedrības ''Mednieku klubs 

''Province'', reģistrācijas Nr. 40008072967, juridiska adrese: ''Bebru iela 10-6, Jēkabpils, LV 

5202, valdes priekšsēdētāja M.Cibiņa par medību tiesību piešķiršanu uz zemes vienībām 

Viesītes novada Elkšņu un Viesītes pagastos, kas atrodas Viesītes novada pašvaldības 

lietojumā, kā arī valdījumā pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo daļu, 

kurā teikts, ka rezerves fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru 

kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti 

zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.  
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Konstatēts, ka ar kolektīvu ir noslēgts līgums, taču uz šo brīdi situācija ir mainījusies, ir 

jāveic izmaiņas saskaņā ar reālajām platībām. Jānoslēdz jauns līgums, kas atbilst pašreizējai 

situācijai, un jāizbeidz iepriekšējais līgums. 

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 5.aprīļa sēdes 

lēmumu (prot.Nr.4), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, 

Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret-nav, atturas-

nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Slēgt līgumu par medību tiesību nodošanu ar Biedrību ''Mednieku klubs ''Province''”, 

reģistrācijas Nr. 40008072967, juridiska adrese: Bebru iela 10-6, Jēkabpils, LV 5202, uz 

pieciem gadiem, līdz 2022.gada 11.aprīlim (pielikumā: nomas zemju saraksts). 

2.  Izbeigt spēkā esošo 23.11.2015. līgumu ar biedrību  par medību tiesību nodošanu. 

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

nodošanu ar Mednieku klubu „Province”. 

Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei 

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

Mednieku klubam „Province”  

 

Pielikums Nr.1 

Viesītes novada domes 2017.gada 12.aprīļa 

domes lēmumam Nr.24 (prot.Nr.6) 

 
56350120014 3.44 2.06 Province 

56350130036 4.66   

56350130076 3.6  RZF 

56350130140 0.24  RZF 

56350140077 3.1   

56350140096 2.0   

56350140097 2.0   

55350140100 1.0   

56350140105 4.5   

56350140108 7.6   

56350150024 1.3  RZF 

56350150105 1.76   

56350150111 2.3 1.6  

56350150120 1.0   

56350150121 1.2   

56350150123 3.0   

56350160037 27.8 26.8  

56350160043 21.0 20.9  

56350160075 0.4   

56580020135 0.7998   

56580010033 3.5   

56580020146 1.4   

56580020150 0.5   

56580020151 0.8   

56580020152 0.1   

56580020153 0.3   
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25.# 

Par nekustamā īpašuma Viesītes novada, Saukas pagasta ''Bitenieki''  

atsavināšanas piedāvājumu 

J.Līcis 

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu  nav. 
 

Ir sagatavota dokumentācija nekustamā īpašuma Viesītes novada, Saukas pagasta, 

''Bitenieki'' ar kadastra numuru 5615 001 0039, sastāvoša no 1(vienas) zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 56880060195, ar platību 1,01 (viens komats nulle viens) hektāri, 

atsavināšanai.        

Ar D.B. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ir 

noslēgts zemes nomas līgums par nekustamo īpašumu ar nekustamā īpašuma kadastra numuru 

5615 001 0039, sastāvošu no 1(vienas ) zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 56880060195, 

ar kopējo zemes platību 1,01 (viens komats nulle viens) hektāri.   

D.B. ir iesniedzis atsavināšanas ierosinājumu, ka vēlas, lai pašvaldība uzsāk 

atsavināšanas procesu. 

Saskaņā ar Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 8.pantu tika veikta nekustamā 

īpašuma novērtēšana, pieaicinot setificētu nekustamā īpašuma vērtētāju Ivaru Šapkinu, (LĪVA 

profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.131, derīgs līdz 2018.gada 30.maijam). Īpašums 

novērtēts par EUR 2500.00 (divi tūkstoši pieci simti euro un 00 centiem), kas arī tiek noteikta 

kā nosacītā cena, pamatojoties uz Viesītes novada pašvaldības Attīstības, lauksaimniecības un 

īpašumu apsaimniekošanas komitejas lēmumu.  

D.B.jāsedz izdevumi par īpašuma uzmērīšanu un novērtēšanu EUR 938.25 (deviņi simti 

trīsdesmit astoņi euro un 25 centi). 

Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 3.panta 2.punkts nosaka, ka publiskā 

persona var atsavināt mantu pārdodot par brīvu cenu. Savukārt likuma 37.panta 4.punts 

nosaka, ka šī likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās personas var iegūt mantu par brīvu cenu, 

kas ir nosacītā cena.  

Savukārt D.B.ir persona, kas minēta šī likuma 4.panta ceturtajā daļā 8.punktā: persona, 

kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru 

pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu. 

Pamatojoties uz minēto un pamatojoties uz Publisko personu mantas atsavināšanas 

likuma 3.panta 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 8.punktu un 37 pantu, kā arī likuma  ‘’Par 

pašvaldībām’’ 14.panta 2.punktu, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 5.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), atklāti balsojot, 

par- 7 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris 

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

NOLEMJ: 

  

1. Atsavināt, pārdodot par naudu, D.B. personas kods----------, deklarēts: ---------------

-nekustamo īpašumu Viesītes novads, Saukas pagasts, ''Bitenieki'' ar kadastra numuru 

56880060195, sastāvošu no 1(vienas) zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 56880060064, 

ar kopējo platību 1.01 (viens komats nulle viens) hektāri, par nosacīto cenu EUR 2500.00 (divi 

tūkstoši pieci simti euro un 00 centi). 

2. Segt izdevumus par īpašuma uzmērīšanu un novērtēšanu EUR 938.25 (deviņi simti 

trīsdesmit astoņus euro un 25 centus). 

3. Mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas iesniegt dokumentu par piekrišanu 

pirkt nekustamo īpašumu vai samaksāt noteikto maksu, naudu ieskaitot Viesītes novada 
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pašvaldības kontā LV66UNLA0009013130395, A/s SEB banka, kods UNLALV2X009, vai 

vienoties par citu samaksas kārtību, noslēdzot attiecīgu Pirkuma līgumu. 

4. Pēc naudas samaksas pilnā apmērā domes priekšsēdētājam parakstīt nostiprinājuma 

lūgumu zemesgrāmatai par īpašuma tiesību pārēju uz nekustamo īpašumu. 
Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei 

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

 

 

26.# 

Par piedāvājumu dzīvokļa „Druviņas 4”-12, Rites pagastā atsavināšanai  

pirmpirkuma kārtībā  

J.Līcis  

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu  nav. 

Ar L.S. ir noslēgts īres līgums par dzīvokli Nr.12(divpadsmit), kas atrodas Viesītes 

novada, Rites pagasta, ''Druviņās 4'' (četri). 

Īrniece ir iesniegusi iesniegumu, ka vēlas nopirkt viņas īrēto dzīvokli. 

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

pirkt, izmantojot pirmpirkuma tiesības dzīvokļu īrniekiem. 

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

dzīvoklī dzīvojošajiem pilngadīgajiem ģimenes locekļiem jābūt notariāli apliecinātai 

vienošanās par dzīvokļa pirkšanu uz kāda ģimenes locekļa vārda. Vienošanās nav 

nepieciešama, jo pilngadīgo ģimenes locekļu nav. 

Samaksa veicama euro. 

Veicot atsavināmā dzīvokļu īpašumu tirgus novērtējumu, sertificēts nekustamā īpašuma 

vērtētājs Ivars Šapkins, LĪVA profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.131, derīguma termiņš 

2018.gada 30.maijs, noteicis dzīvoklim Nr.12 vērtību EUR 440.00 (četri simti četrdesmit euro 

un 00 centi), bet kadastrālā vērtība dzīvoklim ir EUR 1563.00 (viens tūkstotis pieci simti 

sešdesmit trīs euro un 00 centi). 

 Par dokumentu sagatavošanu atsavināšanai Viesītes novada pašvaldība ieguldījusi EUR 

127.20.00 (viens simts divdesmit septiņus euro un 20 centus).  

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 5.aprīļa sēdes 

lēmumu (prot.Nr.4), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, 

Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret-nav, atturas-

nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Atsavināt, pārdodot par naudu, L. S. personas kods 141292-11165, dzīvo Viesītes 

novada, Rites pagasta, ''Druviņas 4''-12,  dzīvokli nr.12(divpadsmit)  un ar to saistītās 

544/11014 (pieci simti četrdesmit četras vienpadsmit tūkstoši četrpadsmitās) domājamās daļas 

no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala kopīpašuma (turpmāk –dzīvokļa īpašums), kas 

atrodas Viesītes novada, Rites pagasta, ''Druviņās 4'' (četri), izmantojot pirmpirkuma tiesības 

kā dzīvokļa īrniecei. 

2. Lāsmai Skrūzmanei veikt samaksu par dzīvokļa īpašumu EUR 1563.00 (viens 

tūkstotis pieci simti sešdesmit trīs euro un 00 centus), un izdevumus par dzīvokļa īpašuma 

ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu EUR 127.20 (viens simts divdesmit septiņus euro 

un 20 centus), ieskaitot naudu Viesītes novada pašvaldībai, A/s SEB banka, kods 

UNLALV2X009, konts LV66UNLA0009013130395, 1 (viena) mēneša laikā no šī lēmuma 

pieņemšanas dienas, vai vienoties par citu samaksas termiņu. 

3. Pēc samaksas vai cita termiņa noteikšanas, noslēgt pirkuma līgumu par dzīvokļa 

īpašumu  un veikt visas darbības, lai reģistrētu to zemesgrāmatā . 
Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei 
Zināšanai: nekustamo īpašumu speciālistei S.Puzānei, galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai,  
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27.# 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma  

Viesītes novada, Saukas pagasta, ''Rutki'' 

J.Līcis 

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu  nav. 

 

    Izskatot D.M., 2016.gada 22.marta iesniegumu, pamatojoties uz 01.12.2005. 

„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu” ar spēkā esošajiem grozījumiem, Ministru 

kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 

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

plānojumiem”, Saukas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 3.nodaļas 

3.6. punktu un grafisko daļu, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 5.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), atklāti balsojot, 

par- 7 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris 

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

NOLEMJ: 

1. Atļaut D.M. sadalīt viņai piederošo nekustamo īpašumu Viesītes novada, Saukas 

pagasta, ''Rutki'' ar kadastra Nr. 56880020001 sešās zemes vienībās saskaņā ar klāt pievienoto 

grafisko pielikumu. 

2.  Apstiprināt darba uzdevumu un nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādāšanai 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5688 002 0001 sadalīšanai   ( Darba uzdevums un 

nosacījumu pievienoti pielikumā Nr.1). 

3. Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu 

apkalpošanas centrā. 
 

Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne,  

 

28.# 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma  

Viesītes novada, Rites pagasta, ''Svalbāni'' 

J.Līcis 

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu  nav. 

 

Izskatot M.Ā., 2017.gada 29.marta iesniegumu un pamatojoties uz  01.12.2005. 

„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu” ar spēkā esošajiem grozījumiem, Ministru 

kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 

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

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

2.5. punktu un grafisko daļu, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 5.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), atklāti balsojot, 

par- 7 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris 

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

NOLEMJ: 

1. Atļaut M.Ā. atdalīt no nekustamā īpašumu “Svalbāni'', Rites pag., Viesītes nov., ar 

kadastra numuru 5680 003 0010, no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800030010,  

zemes vienību saskaņā ar grafisko pielikumu. 
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2. Apstiprināt darba uzdevumu un nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādāšanai 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5680 003 0010 sadalīšanai   ( Darba uzdevums un 

nosacījumu pievienoti pielikumā Nr.1) 

3. Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu 

apkalpošanas centrā. 
 

Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne,  

Zināšanai:  M.Ārmanei 

 

29.# 

Par nosaukuma maiņu Viesītes novada pašvaldībai piekritīgajam zemes īpašumam un 

zemes vienības sadalīšanu 

J.Līcis 

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu  nav. 

 

 Izskatīts nekustamo īpašumu speciālistes Svetlanas Puzānes iesniegums par nosaukuma 

maiņu pašvaldībai piederošajam zemes īpašumam ''Jaunaizkārkļi'', Elkšņu pag., Viesītes nov., 

ar kadastra Nr. 56580060041, jo īpašums ar tādu nosaukumu jau ir. Tiek lūgts sadalīt īpašumā 

esošo zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā 56580060188 trīs vienībās, izdalot atsevišķu 

zemes vienību ēku uzturēšanai, kuras atrodas uz zemes vienības.  

Pamatojoties uz 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 5.aprīļa sēdes lēmumu 

(prot.Nr.4), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris 

Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret-nav, atturas-nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Zemes īpašumam ''Jaunaizkārkļi'', Elkšņu pag., Viesītes nov., ar kadastra 

Nr.56580060041 mainīt nosaukumu uz ''Mazkārkļi'', Elkšņu pag., Viesītes nov. 

2. Sadalīt  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56580060188 trijās zemes vienības, 

saskaņā ar grafisko pielikumu.  

3. Izveidot nekustamo īpašumu „Mazkārkļi”, Elkšņu pag., Viesītes nov. ar četrām zemes 

vienībām. 

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

lauksaimniecība. 

5. Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu 

apkalpošanas centrā. 
 

Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

30.# 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma  

Viesītes novada, Elkšņu pagasta, ''Lejas Borīši'' 

J.Līcis 

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu  nav. 
 

Izskatīts 2017.gada 4.aprīlī saņemtais M.M., pilnvarotās personas S.P. iesniegums par 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56580030021, ar platību 32,30 ha atdalīšanu no 
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piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Elkšņu pagasta, ''Lejas Borīši'' ar kadastra Nr. 

56580030019. Tiek lūgts arī atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu ''Mežborīši''. 

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

Pamatojoties uz 01.12.2005. „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu” ar spēkā 

esošajiem grozījumiem,  Viesītes novada pašvaldības 27.08.2009. saistošajiem noteikumiem 

Nr.3 „ Par teritorijas plānojumiem”, Elkšņu pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem” 1.nodaļas 1.6.punktu un grafisko daļu, ņemot vērā domes Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 5.aprīļa sēdes lēmumu 

(prot.Nr.4), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris 

Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret-nav, atturas-nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut M.M. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56580030021, ar platību 

32,30 ha no viņam piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Elkšņu pagasta, ''Lejas 

Borīši'' ar kadastra Nr.56580030019. 

2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu ''Mežborīši'', Elkšņu pag., Viesītes nov.     

3. Noteikt zemes lietošanas mērķi: 0201- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir 

mežsaimniecība, 

4. Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu 

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

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai,  

 

 

31.# 

Par nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes pagasta, ''Kalna Brežģi'' sadalīšanu 

J.Līcis  

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu  nav. 
 

Izskatīts 2017.gada 27.martā saņemtais B.P. iesniegums par zemes īpašuma “Kalna 

Brežģi'', Viesītes pagastā, Viesītes novadā, ar kadastra Nr. 56350040024, sadalīšanu: 

1) nodalot no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350040050 lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi 47 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemi precīzi uzmērot), un 

piešķirt nosaukumu ''Upes Brežģi''; 

2) nodalot no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350040050 zemi 3,6 ha platībā 

(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemi precīzi uzmērot), un piešķirt nosaukumu ''Priedes''; 

3) nodalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56350040046 3,0 ha platībā, un 

piešķirt nosaukumu ''Brežģi''. 

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

Pamatojoties uz 01.12.2005. „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu” ar spēkā 

esošajiem grozījumiem, Ministru kabineta  02.08.2016. noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi”,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 un grafisko daļu, ņemot vērā 

domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 

5.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana 

Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Aina Pečauska, Rimants Šveds), 

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

1. Atļaut B.P. sadalīt zemes īpašuma “Kalna Brežģi'', Viesītes pagastā, Viesītes novadā, 

ar kadastra Nr. 56350040024, sekojošā kārtībā: 

1.1.nodalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350040050 lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi 47 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemi precīzi uzmērot), un 

piešķirt nosaukumu ''Upes Brežģi''; 
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1.2. nodalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350040050 zemi 3,6 ha platībā 

(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemi precīzi uzmērot), un piešķirt nosaukumu ''Priedes''; 

1.3. nodalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56350040046 3,0 ha platībā, un 

piešķirt nosaukumu ''Brežģi''. 

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

vienībai ar kadastra apzīmējumu 56350040050 sadalīšanai   (Darba uzdevums un nosacījumu 

pievienoti pielikumā Nr.1). 

3. Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas 

centrā. 

 

Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne,  
 

 

32.# 

Par zemes nomas līguma slēgšanu 

J.Līcis 

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu  nav. 

Izskatīts 2017.gada 5.aprīļa J.P., iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz zemes 

vienību Viesītes novada, Saukas pagastā, ar kadastra apzīmējumu 56880060036  (0,1416 ha)  

platībā rekreācijas 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’’, Viesītes novada pašvaldības 2010.gada 11.novembra saistošiem 

noteikumiem Nr.5 „Viesītes novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo neapbūvēto zemes 

gabalu, par kuriem tiek paredzēta paaugstināta nomas maksas procentu likme, iznomāšanas 

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

komitejas 2017.gada 5.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Jānis 

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

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

 

          Slēgt zemes nomas līgumus līdz 2029.gada 31.decembrim ar J.P. par zemes vienību 

Viesītes novada Saukas pagastā, „Jaunsauka 10” ar kadastra apzīmējumu 56880060036  

0,1416 ha platībā rekreācijas vajadzībām.    

 
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne,  

Zināšanai:  grāmatvedības un finanšu nodaļai. 

          

33.# 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

J.Līcis 

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu  nav. 

Izskatīts nekustamo īpašumu speciālistes Svetlanas Puzānes 05.04.2017. iesniegums, 

kurā lūgts mainīt lietošanas mērķi nekustamajam īpašumam ''Saukas ciema kūtiņas'', Sauka, 

Saukas pagasts, Viesītes novads, ar īpašuma kadastra Nr. 56880060158 no 007 -vienstāvu un 

divstāvu daudzdzīvokļu apbūve uz 0101 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. Šis īpašums pārsvarā tiek lietots sakņu dārziem. 

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmo daļu, Ministru 

kabineta 20.06.2006. Noteikumu ''Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība''  IV.daļas 23.3.punktu, 
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ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 

2017.gada 5.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Jānis Dimitrijevs, 

Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Aina Pečauska, Rimants 

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

 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam ''Saukas ciema kūtiņas'', Sauka, Saukas pagasts, Viesītes 

novads, ar īpašuma kadastra Nr. 56880060158, lietošanas mērķi no 0701 -vienstāvu un 

divstāvu daudzdzīvokļu apbūve uz 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība.  

 

2. Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas 

centrā. 
 

Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

34.# 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma  

Viesītes novada, Viesītes pagasta, „Žievalti” 

J.Līcis 

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu  nav. 
 

Izskatīts 2017.gada 7.aprīlī saņemtais L.L. iesniegums par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 56350140004, ar platību 21,81 ha atdalīšanu no piederošā nekustamā īpašuma 

Viesītes novada, Viesītes pagasta, „Žievalti” ar kadastra Nr.56350140004. Tiek lūgts arī 

atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu ''Ošu lauki''. 

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

Pamatojoties uz 01.12.2005. „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” 6.nodaļas 6.2.punktu un grafisko daļu, atklāti balsojot, par- 7 balsis 

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

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

 

1. Atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56350140004, ar platību 21.81 

ha no viņai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes pagasta, „Žievalti'' ar 

kadastra Nr.56350140003. 

2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56350140004 21,81ha piešķirt 

nosaukumu ''Ošu lauki'', Viesītes pag., Viesītes nov.     

3. Zemes lietošanas mērķis: 0101- zeme uz kuras galvenā saimnieciska 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 

 

35.# 

Par zemes nomas līguma slēgšanu  

J.Līcis 

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt. 
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Deputātiem iebildumu  nav. 

 

            Izskatīts  2017.gada 7. aprīlī saņemtais iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56150010430.  

  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’’, atklāti balsojot, par- 7 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana 

Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Aina Pečauska, Rimants Šveds), 

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

 

             Slēgt zemes nomas līgumus līdz 2021.gada 31.decembrim uz zemes vienībām Viesītes 

novada Viesītē, ar kadastra apzīmējumu 56150010430  0,0430 kv. mtr. platībā  sakņu dārzam 

bez apbūves tiesībām; 

 

 
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne,  

Zināšanai:  grāmatvedības un finanšu nodaļai. 

 

36.# 

Par grāmatas “No Sēlijas pūra….” pārdošanas cenas noteikšanu  

J.Dimitrijevs 

J.Dimitrijevs – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina pārdot līdz 40 grāmatām. 

A.Maļinovska – grāmatas pārdošanas cena varētu būt EUR 17,- kas ir aprēķināta pēc tās 

sagatavošanas un izdošanas darbu pašizmaksas. 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu  nav. 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 1 daļu, pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: 2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo 

mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska 

rakstura darbības, atklāti balsojot, par- 8 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, 

Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds), 

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

 

1. Saskaņā ar Sēlijas novadu apvienības pašvaldību, tai skaitā Viesītes novada pašvaldības, 

izdotās grāmatas „No Sēlijas pūra...” sagatavošanas un izdošanas pašizmaksas kalkulāciju  

(kalkulācija pielikumā uz 1 lapas), vienas grāmatas pārdošanas cenu noteikt EUR 17.00 

(septiņpadsmit euro). 

2. Pārdošanā nododamo grāmatu skaitu noteikt līdz 40 grāmatām. 

3. Grāmatas tirdzniecību atļauts veikt Viesītes muzejā „Sēlija” un iestādē „Viesītes novada 

pašvaldība”. 

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

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektoram 

 

 

37.# 

Par pašvaldības finansiālo atbalstu biedrības „Motoru sporta klubs” rīkotajām  

sporta sacensībām   

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

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu  nav. 
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   Izskatot biedrības ”Motoru sporta klubs”, reģistrācijas Nr.40008259161, juridiskā 

adrese: „Žievalti”, Viesītes pagasts, Viesītes novads, valdes priekšsēdētāja Mārtiņa Līča 

2017.gada 23.marta iesniegumu par līdzfinansējumu EUR 700,00 apmērā biedrības rīkotajam 

Viesītes novada pasākumam „Tautas auto sacensības”, 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”, atklāti balsojot, par- 8 

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

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

NOLEMJ: 

     No Viesītes novada pašvaldības budžeta sadaļas „Sporta klubs”-  piešķirt EUR 350,00  

biedrībai „”Motoru sporta klubs”, reģistrācijas Nr.40008259161, juridiskā adrese: „Žievalti”, 

Viesītes pagasts, Viesītes novads, sakarā ar Viesītes novada sporta sacensību „Tautas auto 

sacensības” rīkošanu 2017.gada 6.maijā Saukas pagasta, Lones ciemā uz Viesītes novada 

pašvaldībai piederošā zemes gabala. 

 

Pielikumā: sacensību tāme. 

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

biedrībai „Motoru sporta klubs” 

38.# 

Par projekta iesnieguma izstrādi un iesniegšanu  

INTERREG Latvija-Lietuva programmā 
____________________________________________________ 

G. Dimitrijeva  

G.Dimitrijeva-  ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu  nav. 

INTERREG Latvija – Lietuva programmā 2014. – 2020.gadam ir izsludināts otrais atklātais 

projektu konkurss, kurā projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš beidzas 2017.gada 31.majā. 

Pirmajā kārtā pirmajā programmas prioritātē „Ilgtspējīga un tīra vide” no 61 iesniegtajiem 

projektiem tika atbalstīti 12, tai skaitā TRAVEL SMART – visit Latvia and Lithuania, kurā 

Viesītes novada pašvaldība ir partneris.   

Pašvaldība piedalījās atklātā projektu konkursā pārrobežu sadarbības Latvija-Lietuva-

Baltkrievija programmā, kurā projekts netika atbalstīts.  Šā projekta sagatavošanas laikā tika 

izstrādāta tehniskā dokumentācija, kas ir derīga un atbilst izsludinātā konkursa Interreg Latvija – 

Lietuva programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros nosacījumiem. Sadarbībā ar potenciālo 

partneri Lietuvā ir izveidots projekta koncepts.  

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

programmas 2014.-2020.gadam ilgtermiņa prioritātes IP2 „Stratēģiskais mērķis 2: „Uzlabot 

iedzīvotāju dzīves kvalitāti”, vidēja termiņa prioritātes VP3 „Publiskās infrastruktūras un 

pakalpojumu attīstība”, Rīcības plānu 2014.-2020.gadam RV .2.2 „Starp-pašvaldību 

sadarbības veicināšana” Uzdevums 5 Realizēt starp-pašvaldību sadarbības projektus, atklāti 

balsojot, par- 8 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita 

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

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1.  Atbalstīt projekta iesnieguma izstrādi sadarbībā ar partneri Lietuvā un iesniegt projektu 

prioritātē Nr. 3.2 „Sociālā iekļaušana kā teritorijas attīstības priekšnoteikums”.  

2.  Viesītes novada pašvaldībai uzņemties vadošā partnera lomu. Organizēt projekta 

iesnieguma izstrādi un iesniegšanu. 

3.  No Viesītes novada pašvaldības budžeta ieņēmumu līdzekļiem projekta iesnieguma 

sagatavošanai piešķirt nepieciešamo summu ne vairāk kā EUR 1800,00. 

 

Atbildīgais Attīstības un plānošanas nodaļa 
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Zināšanai: galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai, finansistei L.Medveckai 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektoram 

 

39.# 

Par XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku koordinatoru  

Viesītes novada pašvaldībā 

J.Dimitrijevs 

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

Deputātiem iebildumu  nav. 

Izskatot Latvijas Nacionālā kultūras centra direktores S.Pujātes 2017.gada 6.aprīļa 

vēstuli Nr.1-7/308 „Par XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku 

koordinatoriem pašvaldībās”, kurā lūgts noteikt pašvaldības atbildīgo personu, kura veiks 

koordinatora pienākumus Svētku sagatavošanas procesā un norisē, atklāti balsojot, par- 8 

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

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

NOLEMJ: 

1. Kā atbildīgo personu no Viesītes novada pašvaldības, kura veiks koordinatora 

pienākumus  XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku sagatavošanas procesā un 

norisē noteikt Viesītes kultūras pils direktori Raisu Vasiļjevu. 

2. Līdz 2017.gada 21.aprīlim informēt Latvijas Nacionālo kultūras centru par Viesītes 

novada pašvaldības atbildīgo personu – svētku koordinatoru.   

 

Izpildei: kancelejas vadītājai D.Vītolai 

Zināšanai: Viesītes kultūras pils direktorei R.Vasiļjevai  

 

40.# 

Par zemes nomas līguma un nedzīvojamo telpu nomas līguma laušanu ar 

 Sabiedrību ar ierobežotu atbildību ''BIOCOMPOST ALFA'' 

I.Erte 

I.Erte – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu  nav. 

2012.gada 21.jūnijā ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību ''BIOCOMPOST ALFA'', reģ. 

Nr. 40103557977, juridiskā  adrese: ''Jaunpriednieki'', Viesītes pagasts, Viesītes novads, LV 

5237, tika noslēgti Zemes nomas līgums un Nedzīvojamo telpu nomas līgums par pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu „Jaunpriednieki”, Viesītes pagastā..  

Ir sakrājies liels nomas maksas parāds, jo Nomniekam ir materiālās problēmas nomas 

maksu samaksāt. 

2017.gada 12.aprīlī ir saņemts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ''BIOCOMPOST 

ALFA'',, reģistrācijas Nr.40103557977, juridiskā adrese: ''Jaunpriednieki'', Viesītes pagasts, 

Viesītes novads, iesniegums kurā lūdz pārtraukt nekustamā īpašuma „Priednieku ferma” 

nomas līgumu.  

Pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta 

17.pantu un 19.pantu, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem 

Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, atklāti balsojot, par- 8 

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

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

NOLEMJ: 

1. Ar 2017.gada 12.aprīli izbeigt 2012.gada 21.jūnija zemes nomas līgumu un 2012.gada 

21.jūnija nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību 

''BIOCOMPOST ALFA'', reģ. Nr. 40103557977, juridiskā adrese: ''Jaunpriednieki'', Viesītes 

pagasts, Viesītes novads, par nekustamo īpašumu „Jaunpriednieki”, Viesītes pagastā, Viesītes 

novadā ar kadastra Nr.56350150080.  
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2. Nomas maksas parāda nesegšanas gadījumā parādu no SIA ''BIOCOMPOST ALFA'', 

reģ. Nr. 40103557977, juridiskā  adrese: ''Jaunpriednieki'', Viesītes pagasts, Viesītes novads, 

LV 5237, piedzīt Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.  

 

Atbildīgais: galvenā grāmatvede A.Maļinovska, pašvaldības juriste I.Erte 

 

Sēde beidzas plkst.16.00 

Nākošā kārtējā domes sēde notiks 2017.gada 17.maijā 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs                                                                        J.Dimitrijevs 

20.04.2017. 

 

Protokoliste                                                       D.Vītola 

20.04.2017. 

 


