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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 17.maijā                                                                                              Nr.9 

 

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

                    

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 

Laura Liepiņa – projektu administratore 

Svetlana Puzāne – nekustamo īpašumu speciāliste 

Lilita Bārdule – Rites pagasta pārvaldes vadītāja 

Dainis Černauskis – Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs 

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 55.jautājumiem. 

 

Domes deputātiem iebildumu nav. Atklāti balsojot, par – 9 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana 

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

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

 

mailto:dome@viesite.lv
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Apstiprināt domes sēdes darba kārtību kopumā ar 55.jautājumiem 

 
DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par nekustamā īpašuma Rites pagasta “Mazspŗīdīši” atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar 

augšupejošu soli un noteikumu Nr.14/2017 apstiprināšanu. 

Ziņo: J.Dimitrijevs, I.Erte 

2. Par dzīvokļu īpašuma „Melioratori”-1, Viesītes pagasts, atklātas, mutiskas, trešās izsoles ar 

augšupejošu soli protokola apstiprināšanu. 

Ziņo: J.Dimitrijevs, I.Erte 

3. Par atsavināšanas procesa pārtraukšanu dzīvoklim Rites pagasts, „Druviņas 4”-12. 

Ziņo: J.Dimitrijevs, I.Erte 

4. – 15. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (no 12 personām) 

Ziņo: J.Dimitrijevs, I.Erte 

16. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

Ziņo: A.Žuks 

17. Par naudas balvu piešķiršanu Viesītes novada vispārizglītojošo skolu skolēniem un 

pedagogiem par sasniegumiem 2016./2017. mācību gadā.  

Ziņo: J.Dimitrijevs, L.Medvecka 

18. Par pamatlīdzekļa norakstīšanu. 

Ziņo: A.Maļinovska 

19. Par Viesītes novada pašvaldības galvojuma sniegšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA 

„Viesītes komunālā pārvalde”. 

Ziņo: J.Dimitrijevs 

20. Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta lielgabarīta atkritumu 

izvešanai. 

Ziņo: J.Dimitrijevs 

21. Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta rekultivēto  CSA 

izgāztuvju „Spures”, „Skosas”, „Salāte” gruntsūdens monitoringam. 

Ziņo: J.Dimitrijevs 

22. Par PII „Zīlīte” darbu vasaras mēnešos. 

Ziņo: J.Dimitrijevs 

23. Par pašvaldības finansiālo atbalstu politiski represēto personu salidojumam. 

Ziņo: J.Dimitrijevs 

24. Par telpu nomas maksu novada kultūras namos (pulciņu nodarbībām un Viesītes kultūras 

pils kafejnīcas telpām). 

Ziņo: J.Dimitrijevs, A.Maļinovska 

25. Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Viesītes VSAC” valdes locekļa mēneša amata 

algas noteikšanu. 

Ziņo: J.Dimitrijevs 

26. Par transporta nodrošinājumu konsultāciju un valsts pārbaudes darbu laikā Viesītes 

vidusskolā un Rites pamatskolā. 

Ziņo: J.Dimitrijevs 

27. Par projekta „Dive into adventures and history” / Ienirstiet piedzīvojumos un vēsturē/  

izstrādi un iesniegšanu INTERREG Latvijas-Lietuvas programmā. 

Ziņo: G.Dimitrijeva 
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28. Par projekta „Sustainable, sociable and active Viesite and Rokiškis communities”/ 

Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas Viesītes un Rokišku kopienas/  izstrādi un iesniegšanu 

INTERREG Latvija-Lietuva programmā. 

Ziņo: G.Dimitrijeva  

29. Par projekta “Improvement of Quality and Accessibility of Social Services in MidBaltic 

Region” / Sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana Vidusbaltijas reģionā/ 

izstrādi un iesniegšanu INTERREG Latvija-Lietuva programmā. 

Ziņo: G.Dimitrijeva 

30. Par finansējuma piešķiršanu projekta LLI-199 „Travel smart- visist Lithuania and Latvia” 

(„Ceļo gudri-  apmeklē Lietuvu un Latviju”) vadības nodrošināšanai. 

Ziņo: G.Dimitrijeva 

31. Par precizējumiem 2017.gada 15.marta domes sēdes Nr.4 lēmumā Nr.7 „Par aizņēmuma 

ņemšanu Valsts kasē projekta „Pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi- Ķēķāni - Zīlāni pārbūve” 

īstenošanai”. 

Ziņo: G.Dimitrijeva 

32. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Pašvaldības ceļa V19 Jaunkančuki-Priede- 

Ikšķiles pārbūve” īstenošanai 

Ziņo: G.Dimitrijeva 

33. Par biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko personu ieceru realizēšanas 

ar pašvaldības līdzfinansējumu projektu iesniegumu izvērtēšanu. 

Ziņo: G.Dimitrijeva 

34. Par medību tiesību līgumu ar biedrību Mednieku klubs SIA „Zīļuks”. 

Ziņo: J.Līcis 

35. Par medību tiesību līgumu ar biedrību Mednieku biedrību „Lone”. 

Ziņo: J.Līcis 

36. Par piedāvājumu dzīvokļu atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā. 

Ziņo: J.Līcis 

37. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Viesītes pagastā, „Stacija”. 

Ziņo: J.Līcis 

38. Par nekustamā īpašuma Elkšņu pagastā „Dzelmītes” sadalīšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

39. Par izmaiņām Valsts Kadastra reģistrā. 

Ziņo : J.Līcis 

40. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

41. Par izmaiņām Viesītes domes lēmumā „Par meža aizsargjoslas noteikšanu ar Viesītes 

pilsētu”. 

Ziņo: J.Līcis 

42. Par darba grupas izveidošanu pašvaldības ceļu uzturēšanai nepieciešamo zemju 

apzināšanai. 

Ziņo: J.Līcis 

43. Par zvejošanas atļauju Vīņaukas ezerā. 

Ziņo: J.Līcis 

44. Par zemes ierīcības projekta „Krievāres Zemzari”, Viesītes pagastā apstiprināšanu. 

Ziņo: S.Puzāne 

45. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 
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Ziņo: I.Erte 

46. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 

Ziņo: I.Erte 

47. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 

Ziņo: I.Erte 

PAPILDUS JAUTĀJUMI: 

48. Par projekta "Conservation of biodiversity in open wetland habitats of the LV-LT cross-

border region  applying urgent and long-term management measures" /Bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšana  mitrājos LV-LT pārrobežu teritorijās nodrošinot nekavējošus un 

ilgtermiņa apsaimniekošanas pasākumus/ izstrādi un iesniegšanu INTERREG Latvijas-

Lietuvas programmā. 

Ziņo: G.Dimitrijeva 

49. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Rites pagasta, „Liepāres”. 

Ziņo: S.Puzāne 

50. Par starpgabala statusa saglabāšanu zemes vienībām īpašumā „Mazkārkļi” Elkšņu pagastā. 

Ziņo: S.Puzāne 

51. Par Viesītes novada bāriņtiesas ētikas kodeksa apstiprināšanu. 

Ziņo: S.Grigorjeva 

52. Par zemes ierīcības projekta „Rutki”, Saukas pag., Viesītes nov. apstiprināšanu. 

Ziņo: S.Puzāne 

53. Par finanšu resursu plānošanu būvprojekta izstrādei elektroapgādes līniju pārbūvei. 

Ziņo: G.Dimitrijeva 

54. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam J.Dimitrijevam. 

Ziņo: D.Vītola 

55. Par nekustamā īpašuma „Ābelītes”, Rites pagasts sadalīšanu. 

Ziņo: S.Puzāne 

 

1.# 
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašuma 

Viesītes novada, Rites pagasta, ''Mazsprīdīši'' atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar 

augšupejošu soli un noteikumu Nr.14/2017 apstiprināšanu 

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

J.Dimitrijevs, I.Erte 

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

Rites pagastā „Mazsprīdīši” atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli.  

Ierosina apstiprināt lēmuma un noteikumu projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Nekustamais īpašums ''Mazsprīdīši'', ar kadastra numuru 56800060090, atrodas Viesītes 

novada, Rites pagastā, tas sastāv no zemes vienības 0.2754 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

56800060088, un īpašuma tiesības Viesītes novada pašvaldībai uz to nostiprinātas Rites 

pagasta zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1000 0056 3212. 

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

lauksaimniecībā izmantojamo zemi atbilstoši likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 

izvirzītajiem nosacījumiem. 

Izsole tiks rīkota 2017.gada 30.jūnijā plkst.9.00. Izsoles solis 100,00 EUR (viens simts 

euro un 00 centi).Nekustamā īpašuma pārdošanas sākuma cena bija noteikta 1149,02 EUR 

(viens tūkstotis viens simts četrdesmit deviņi euro un 02 centi). Atkārtotā izsolē sākuma cenu 
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var noteikt par 20% zemāku. Līdz ar to, jāapstiprina izsoles noteikumi ar sākuma cenu 919,00 

(deviņi simti deviņpadsmit 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, 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 10.maija lēmumu 

(prot.Nr.5), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris 

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

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

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

Viesītes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Viesītes novada, Rites pagasta, 

''Mazsprīdīši''', ar kadastra numuru 56800060090, sākumcena un nosacītā cena 919,00 

(deviņi simti deviņpadsmit euro un 00 centi).  

2.  Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības izsoles Noteikumus Nr. 14/2017 .  

3. Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs- galvenā grāmatvede 

Anita Maļinovska,  komisijas locekļi: juriste Ināra Erte, nekustamo īpašumu vecākā speciāliste 

Svetlana Puzāne, finansiste Lidija Medvecka, DA un CA speciālists Zigmunds Avens. 

4. Ievietot sludinājumu oficiālajā izdevumā ''Latvijas Vēstnesis'', pašvaldības mājas lapā 

un Viesītes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā ''Viesītes novada vēstis''. 

 

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

Kontrolei: izpilddirektoram A.Žukam 

 

APSTIPRINĀTS 

Ar Viesītes novada domes  

2017.gada 17.maija lēmumu Nr.1; prot.Nr.9 

 

Viesītes novada pašvaldības noteikumi Nr.14/2017  

Nekustamā īpašuma Viesītes novada, Rites pagasta, ''Mazsprīdīši'' 

atkārtotas, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi 

 

1.Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota atkārtota, atklāta, mutiska izsole ar 

augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Viesītes novada, Rites pagasta, ''Mazsprīdīši'' 

pircēja noteikšanai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu.  

2. Izsolē nodotais nekustamais īpašums tiks pārdots tikai personai, kas drīkst noslēgt darījumu 

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

apvidos'' izvirzītajiem nosacījumiem. 

3.Ziņas par izsolē pārdodamo objektu : 

3.1. Viesītes novads, Rites pagasts, ''Mazsprīdīši'', kadastra numurs 56800060090; 

sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 0.2754 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56800060088. 

Uz  zemes īpašumu īpašuma tiesības nostiprinātas Viesītes novada pašvaldībai Elkšņu pagasta 

zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1000 0056 3212. 

3.2. Ir starpgabala statuss. 

4.Objekta izsoles sākotnējā un nosacītā  cena ir noteikta: 919,00 EUR (deviņi simti 

deviņpadsmit euro un 00 centi).   

5. Cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis): katru nākamo reizi 100 EUR (viens simts euro). 

6. Apgrūtinājumi:  

6.1. Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem 

lauku apvidos 0.0736 ha. 

6.2. Sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu  0.259 ha 
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7. Izsole notiks 2017.gada 30.jūnijā plkst.9.00 Viesītes novada, Viesītē, Brīvības ielā 10. 

8.Izsoles norise: 

      Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsole notiks vienā kārtā. 

9.Izsoles dalībnieku reģistrācija: 

9.1.Pieteikumus izsolei var iesniegt līdz 2017.gada 29.jūnijam (ieskaitot) darba 

laikā Viesītes novada pašvaldības  kancelejā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads. 

9.2.Pieteikumi iesniedzami rakstveidā ar atzīmi, kura īpašuma  izsolei tos iesniedz. 

Iesniegumos norādāms iesniedzēja nosaukums (juridiskai personai), vārds un uzvārds (fiziskai 

personai). Iesniedzams nodrošinājumu apliecinošs dokuments. 

9.3.Nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas ieskaitāms Viesītes novada pašvaldībai 

A/S SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV66UNLA0009013130395. 

9.4.Nodrošinājums tiek atmaksāts nedēļas laikā pēc izsoles šādos gadījumos: 

- tiem izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši pārdodamo objektu; 

- ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu izsoles rīkotāja vainas dēļ. 

9.5.Nodrošinājums  tiek ieskaitīts objekta pirkuma maksā objekta ieguvējam. 

9.6.Līdz izsoles dienai iesniedzami arī sekojoši dokumenti: 

Juridiska persona vai personālsabiedrība iesniedz apliecinātu spēkā esošu statūtu 

(līguma)  norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, 

attiecīgās institūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi; 

Fiziskām personām- pases kopija  un izziņa par deklarēto dzīves vietu.  

 

10. Pirkuma maksa  maksājama euro. 

   Samaksas nosacījumi: samaksa par objektu jāveic un pirkuma līgums jānoslēdz 

14(četrpadsmit) kalendāro dienu  laikā pēc nosolīšanas, skaitot no izsoles dienas. 

 

11.Nenotikušas, spēkā neesošas un atkārtotas izsoles; 

11.1.Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja netiek saņemts neviens piedāvājums pirkt 

objektu.  

11.2.Ja objekta izsole nenotiek, tiek rīkota jauna izsole. 

11.3.Ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu izsoles rīkotāja vainas dēļ, visus izdevumus, 

kas radušies sakarā ar izsoles atzīšanu par spēkā neesošu, sedz no izsoles rīkotāja līdzekļiem.   

11.4.Ja izsole atzīta par spēkā neesošu tādēļ, ka pircējs nav veicis noteiktajā laikā 

maksājumus, atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu par objekta pirkšanu par savu 

nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solīja augstāko cenu pirms pircēja nosolītās cenas 

un izpilda Izsoles noteikumus.  

 

12. Izziņas par izsoli sniedz Viesītes novada Viesītē, Brīvības ielā 10, domes juriste, tālrunis. 

65245374; mob. tālr. 26424109 

 

2.# 
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa  īpašuma ''Melioratori''-1, Viesītes 

pagasts, Viesītes novads,  ar kadastra numuru 56359000006 , atklātas, mutiskas, trešās 

izsoles ar augšupejošu soli protokola apstiprināšanu 

J.Dimitrijevs, I.Erte 

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

dzīvokļa Viesītes pagastā, “Melioratori”-1 izsoles protokola apstiprināšanu..  

Ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Saskaņā ar 2017.gada 28.aprīlī notikušo atklātu, mutisku, trešo izsoli ar augšupejošu soli 

Viesītes novada pašvaldībai piederošajam dzīvokļa īpašumam ''Melioratori''-1, Viesītes 

pagasts, Viesītes novads, ar kadastra numuru 5635 900 0006, pamatojoties uz likuma ''Par 

pašvaldībām'' 21.panta 19.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem 
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Nr.1486 ''Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto  grāmatvedības uzskaiti'', Viesītes novada 

pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un 

organizēšanas metodiku, Viesītes novada domes 2017.gada 15.marta lēmumu Nr.2 (prot.Nr.4) 

''Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesītes novada, Viesītes 

pagasta, ''Melioratori''-1 atklātu, mutisku trešo izsoli ar augšupejošu soli  un noteikumu 

Nr.6/2017 apstiprināšanu'', ņemot vērā domes finanšu komitejas 2017.gada 10.maija sēdes 

ierosinājumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana 

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

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

 
1. Apstiprināt 2017.gada 28.aprīļa atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli 

protokolu, par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma ''Melioratori''-1, 

Viesītes pagasts, Viesītes novads,  ar kadastra numuru 56359000006 atklātas, mutiskas izsoles 

ar augšupejošu soli protokolu.   

Objekta nosolītā cena:  954.00 EUR (deviņi simti piecdesmit četri euro un 00 centi).  

Objektu nosolīja dalībnieks ar Nr.1.  

2.  Deleģēt domes priekšsēdētāju slēgt pirkuma līgumu par dzīvokļa īpašumu 

''Melioratori''-1, Viesītes pagasts, Viesītes novads. 

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

Kontrolei: izpilddirektoram A.Žukam 

 

3.# 
Par atsavināšanas procesa pārtraukšanu dzīvoklim  

Viesītes novada, Rites pagasta, ''Druviņas 4''-12 

J.Dimitrijevs, I.Erte 

J.Dimitrijevs- informē par sagatavoto lēmuma projektu par Viesītes novada pašvaldībai 

piederošā īpašuma, dzīvokļa Rites pagastā „Druviņas 4”-12, izsoles procesa pārtraukšanu. 

Ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Ar Viesītes novada pašvaldības domes 2017.gada 12.aprīļa lēmumu Nr.26 (prot.Nr.6) 

''Par piedāvājumu dzīvokļa ''Druviņas 4''-12, Rites pagastā atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā''  

dzīvoklis tika piedāvāts atsavināšanai. 

Konstatēts, ka 2017.gada 28.aprīlī ir iesniegusi iesniegumu par to, ka atsakās pirkt 

piedāvāto dzīvokļa īpašumu,------------ir šādas tiesības un --------- dzīvokli var turpināt īrēt.  

Pamatojoties uz augstāk minēto, kā arī likuma ''Par pašvaldībām''14.panta 2.punktu, 

ņemot vērā domes finanšu komitejas 2017.gada 10.maija sēdes ierosinājumu (prot.Nr.5), 

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

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

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

          Pārtraukt Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesītes novada, 

Rites pagasta, ''Druviņas 4''-12  atsavināšanas  procesu un atgriezt īpašumu pašvaldības 

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

Kontrolei: izpilddirektoram A.Žukam 

LĒMUMI no Nr.4 līdz Nr.15 
Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu 

J.Dimitrijevs, I.Erte 

 

J.Dimitrijevs- informē par sagatavotajiem lēmuma projektiem par nekustamā īpašuma 

nodokļa piedziņu no 12 personām. 

I.Erte- skaidro par sagatavotajiem lēmumu projektiem. 
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J.Dimitrijevs - ierosina apstiprināt lēmumu projektus un balsošanu veikt kopumā par visiem 

12 lēmumiem. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Pamatojoties uz to, ka personas nav termiņā samaksājušas nekustamā īpašuma nodokli par 

nekustamajiem īpašumiem Viesītes novadā, un uz 2017.gada 15.februāri ir parādā Viesītes 

novada pašvaldībai nekustamā īpašuma nodokli, atklāti balsojot, par – 9 balsis (Jānis 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

         Piedzīt no 12 personām šo summu un piedziņas izdevumus bezstrīda kārtībā, 

vēršoties pret maksātājam piederošo īpašumu vai naudas līdzekļiem: 

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

 

Pielikumā: (Lēmumi no Nr.4 līdz Nr.16 katrai personai atsevišķi). 

 

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

Kontrolei: izpilddirektoram A.Žukam 

 

16.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.          

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

                                                Pamats: Komunālo jautājumu komisijas 10.05.2017. 

sēdes ierosinājums 

 

  Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, likumu „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 10.pantu un Viesītes novada domes 2011.gada saistošajiem noteikumiem 

Nr.1 "Kārtība, kādā Viesītes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" 

(prot.Nr.2;5.#), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris 

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

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

1. Uzņemt L.S. dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Brīvības ielā 19-2, Viesīte, Viesītes 

nov., slēdzot terminēto īres līgumu līdz 31.08.2017. 

2. Uzņemt E.D. dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Pavasara ielā 4a-31, Viesīte, 

Viesītes nov., slēdzot terminēto īres līgumu līdz 31.08.2017. 

3. Piešķirt A.S. dzīvokli ‘’Klauce 2’’-6, Klauce, Elkšņu pag., Viesītes nov., slēdzot 

terminēto īres līgumu līdz 31.08.2017. 

4. Atļaut A.V. deklarēties adresē Brīvības ielā 4-3, Viesīte, Viesītes nov. 

 

Izpildei: SIA „Viesītes komunālā pārvalde”, iedzīvotāju reģistram 

 

 

17.# 

Par naudas balvu piešķiršanu Viesītes novada vispārizglītojošo skolu skolēniem un 

pedagogiem par sasniegumiem 2016./2017.mācību gadā 

J.Dimitrijevs, L.Medvecka 

L.Medvecka- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, par veiktajiem precizējumiem 

piešķiramajās summās, sakarā ar to, ka visi olimpiāžu rezultāti ir zināmi tikai tagad. 

J.Dimitrijevs- ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 
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Izskatot Viesītes vidusskolas direktora A.Baldunčika un Rites pamatskolas direktores 

I.Maševskas sagatavotos sarakstus par 2016./2017.mācību gada mācību priekšmetu olimpiāžu 

un konkursu uzvarētāju un pedagogu apbalvošanu, pamatojoties uz Viesītes novada 

pašvaldības nolikumu „Par naudas balvu piešķiršanu Viesītes novada vispārizglītojošo skolu 

skolēniem un pedagogiem un konkursa „Labākā klase” uzvarētāju apbalvošanai”, 

pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, 

kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” un Viesītes novada pašvaldības un tās 

padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku, ņemot 

vērā domes finanšu komitejas 2017.gada 10.maija sēdes ierosinājumu (prot.Nr.5), atklāti 

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

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

nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

No Viesītes novada pašvaldības budžeta piešķirt 4450,00 ( četri tūkstoši četri simti 

piecdesmit euro, 00 centi) Viesītes vidusskolas un Rites pamatskolas skolēnu un pedagogu 

apbalvošanai par sasniegumiem 2016.2017.mācību gadā mācību priekšmetu olimpiādēs, 

konkursos un sacensībās, tai skaitā: 

1. Viesītes vidusskola kopā 4060,00 EUR 

1.1. skolēniem, kuri ieguvuši godalgotas vietas olimpiādēs un konkursos 1935,00 EUR 

1.2. pedagogiem, kuri sagatavojuši skolēnus olimpiādēm un konkursiem 2125,00 EUR   

2. Rites pamatskola kopā 390,00 EUR 

2.1. skolēniem, kuri ieguvuši godalgotas vietas olimpiādēs un konkursos 215,00 EUR 

2.2. pedagogiem, kuri sagatavojuši skolēnus olimpiādēm un konkursiem 175,00 EUR 

 

Pielikumā: skolu skolēnu un pedagogu saraksti pielikumā uz 3 lapām. 

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

Kontrole – izpilddirektoram A. Žukam. 

 

18.# 

Par pamatlīdzekļa norakstīšanu 

J.Dimitrijevs, A.Maļinovska 

 

A.Maļinovska – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

J.Dimitrijevs- ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Sakarā ar saņemto iesniegumu no galvenās grāmatvedes A.Maļinovskas par 

pamatlīdzekļa (tualete Medņi ar inventāra Nr./P004974) norakstīšanu sakarā ar to, ka Lones 

Tautas nama telpās ierīkojot tualeti un sakārtojot vidi apkārt Tautas namam tika nojaukta šī 

tualete, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 

„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” un Viesītes novada pašvaldības 

un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku, 

ņemot vērā domes finanšu komitejas 2017.gada 10.maija sēdes ierosinājumu (prot.Nr.5), 

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

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

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

1. Atļaut Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības un finanšu nodaļai norakstīt 

pamatlīdzekli: (tualete Medņi ar inventāra Nr./P004974), sākotnējā vērtība 11,38 EUR, 

atlikusī vērtība 8,30 EUR. 

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

Atbildīgais –galvenā grāmatvede A.Maļinovska 

Zināšanai: Saukas pagasta pārvaldes vadītājai S.Lūsei 

Kontrolei – izpilddirektoram A.Žukam 
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19.# 

Par Viesītes novada pašvaldības galvojuma sniegšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai 

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” 

J.Dimitrijevs 

J.Dimitrijevs – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

  Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde” valdes 

priekšsēdētāja M.Blitsona 2017.gada 3.maija iesniegumu Nr.1-4.1/48 par pašvaldības 

galvojuma sniegšanu 20 000 EUR, lai ņemtu aizņēmumu apgrozāmajiem līdzekļiem kurināmā 

iegādei 2017./2018.gada apkures sezonai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

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

aizņēmumiem un galvojumiem”, ņemot vērā domes finanšu komitejas 2017.gada 10.maija 

sēdes ierosinājumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana 

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

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

1. Sniegt galvojumu Viesītes novada pašvaldībai piederošajai ar 100% kapitāldaļām 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”, reģistrācijas 

Nr.55403000541, juridiskā adrese: Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237, 

aizņēmuma 25 000 EUR (divdesmit pieci tūkstoši euro) ņemšanai ar bankas noteikto 

procentu likmi, kurināmā iegādei 2017./2018.gada apkures sezonai. 

2.  Aizņēmumu ņemt uz 1 (vienu) gadu, aizņēmuma atmaksu uzsākot ar 2017.gada 

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

Kontroli par lēmuma izpildi veikt: galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai, pašvaldības 

izpilddirektoram A.Žukam 

 

20.# 
Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta lielgabarīta 

atkritumu izvešanai 

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

J.Dimitrijevs – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

 Izskatot Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Viesītes komunālā 

pārvalde” valdes priekšsēdētāja M.Blitsona 2017.gada 24.aprīļa iesniegumus Nr.1-4.1/44 un 

2017.gada 8.maija iesniegumu Nr.1-4.1/50 par pašvaldības finansējuma 473,79 EUR un 

371,42 EUR piešķiršanu par rēķinu apmaksu par lielgabarīta atkritumu izvešanu uz SIA 

Vidusdaugavas SPAAO „Dziļā vāda”, pamatojoties uz likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 

29.panta 1.punkta nosacījumiem, likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta 2.daļas 

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

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

Finanšu komitejas 2017.gada 10.maija sēdes ierosinājumu (protokols Nr.5), atklāti balsojot, 

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

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

nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

  No Viesītes novada pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļiem 

apmaksāt rēķinus par lielgabarīta atkritumu izvešanu uz SIA „Vidusdaugavas SPAAO”: 



11 

 

1)  2017.gada 12.aprīļa rēķinu Nr.166 par 473,79 EUR ; 

2) 2017.gada 8.maija rēķinu Nr.219 par 371,42 EUR. 

Zināšanai: galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai, finansistei L.Medveckai, SIA „Viesītes komunālā 

pārvalde” 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektoram A.Žukam 

 

21.# 
Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta rekultivēto CSA 

izgāztuvju „Spures”, „Skosas”, „Salāte” gruntsūdens monotoringam 

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

J.Dimitrijevs – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

         Izskatot pašvaldības izpilddirektora A.Žuka 2017.gada 8.maija iesniegumu par 

finansējuma piešķiršanu no pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļiem 

1600,83 EUR rekultivēto CSA izgāztuvju „Skosas”, Saukas pagasts, „Salāte”, Rites pagasts, 

un „Spures”, Viesītes pagasts, gruntsūdens monitoringa veikšanai, pamatojoties uz likuma 

„Dabas resursu nodokļa likums” 29.panta 1.punkta nosacījumiem, ņemot vērā domes finanšu 

komitejas 2017.gada 10.maija sēdes ierosinājumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par – 9 balsis 

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

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

novada dome NOLEMJ: 
          No Viesītes novada pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļiem apmaksāt 

izdevumus 1600,83 EUR  par gruntsūdens monitoringa veikšanu rekultivētajām CSA izgāztuvēm 

Viesītes novadā - „Skosas”, Saukas pagastā; „Salāte”, Rites pagastā un „Spures”, Viesītes 

pagastā. 

Atbildīgais – pašvaldības izpilddirektors A.Žuks 

Izpildei – galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai 

Zināšanai- finansistei L.Medveckai  

 

 

22.# 

Par pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” darbu vasaras mēnešos 
----------------------------------------------------------------- 

J.Dimitrijevs 

J.Dimitrijevs – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

   Izskatot Viesītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” vadītājas 

A.Orbidānes 2017.gada 10.aprīļa iesniegumu par pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” 

darbību vasaras mēnešos, ņemot vērā bērnu sarakstu, kuriem vasaras mēnešos nepieciešama 

vieta pirmsskolas izglītības iestādē, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

2.daļas 6.punktu, 21.panta 1.daļas 27.punktu, ņemot vērā domes finanšu komitejas 2017.gada 

10.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana 

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

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

1. Sakarā ar kosmētiskā remonta veikšanu telpās un iestādes darbinieku atvaļinājumiem, 

no 01.06.2017. līdz 31.08.2017. slēgt pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” 

grupas, saglabājot divas jaukta vecuma rotaļu grupas. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – iestādes vadītāja A.Orbidāne. 



12 

 

Izpildei: vadītājai A.Orbidānei 

Zināšanai: galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai 

Kontrolei: izpilddirektoram A.Žukam 

 

23.# 

Par pašvaldības finansiālo atbalstu politiski represēto personu salidojumam  

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

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

Ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Izskatot biedrības „Latvijas politiski represēto apvienība” priekšsēdētāja I.Kaļķa 

2017.gada 6.aprīļa iesniegumu par atbalstu politiski represēto personu salidojumam, kas notiks 

š.g.26.augustā Ikšķilē, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 

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

iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” un Viesītes novada pašvaldības un tās padotībā esošo 

iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku, ņemot vērā domes 

Finanšu komitejas 2017.gada 10.maija sēdes ierosinājumu, atklāti balsojot, par – 9 balsis (Jānis 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

 1. Latvijas politiski represēto personu salidojuma (notiks š.g.26.augustā Ikšķilē) 

organizēšanas izdevumu segšanai no pašvaldības budžeta piešķirt 70,00 EUR(septiņdesmit 

euro). 

2. Sociālajam dienestam apzināt personas, kas vēlas piedalīties politiski represēto 

personu salidojumā un nodrošināt transportu represēto personu nokļūšanai Ikšķilē. 

 

Atbildīgais – Sociālā dienesta vadītāja S.Matačina 

Zināšanai – galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai  

biedrībai “Latvijas Politiski represēto apvienība” 

 
24.# 

Par telpu nomas maksu novada kultūras namos (pulciņu nodarbībām un Viesītes 

kultūras pils kafejnīcas telpām)  

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

J.Dimitrijevs, A.Maļinovska 
J.Dimitrijevs – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Izskatot Elkšņu kultūras nama vadītājas A.Niķes 2017.gada 26.aprīļa iesniegumu par 

diferencētas telpu nomas maksas noteikšanu Elkšņu kultūras namā dažāda veida pulciņu 

nodarbībām, ņemot vērā domes finanšu komitejas 2017.gada 10.maija sēdē izteiktos 

ierosinājumus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punktu, Ministru 

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

grāmatvedības uzskaiti” un Viesītes novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu 

grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku, grāmatvedības un finanšu 

nodaļas veiktajiem aprēķiniem, atklāti balsojot, par – 9 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana 

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

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

 

1. Viesītes kultūras pilī, Elkšņu kultūras namā, Rites kultūras namā un Lones Tautas namā 

privātpersonu vai organizācija (kas nav saistītas ar Viesītes novada pašvaldību) rīkotajām 
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dažādu veidu pulciņu nodarbībām telpu nomas maksu noteikt  5,00 EUR /stundā, tai 

skaitā PVN. 

2. Viesītes kultūras pils kafejnīcas telpu nomas maksu fizisko vai juridisko personu 

rīkotajiem vienreizējiem pasākumiem noteikt 5,00 EUR/stundā, tai skaitā PVN. Maksā 

iekļauta telpu noma, maksa par ūdeni, par elektrību un apkuri. 

 

Atbildīgie – iestāžu vadītāji  

Zināšanai – galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai  

 

25.# 

Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” 

valdes locekļa mēneša amatalgas noteikšanu 

J.Dimitrijevs, A.Žuks 

J.Dimitrijevs – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Izskatīts pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” 

valdes locekles Solvitas Gedušas 2017.gada 19.aprīļa iesniegums, kurā lūdz domes 

priekšsēdētājam kā SIA „Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” kapitāldaļu turētāja 

pārstāvim noteikt valdes locekļa algas palielinājumu. 

Saskaņā ar 2014.gada 16.oktobra likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 14.panta 1.daļu, „ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir 

pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem pašvaldības domes 

priekšsēdētājs (turpmāk arī — kapitāla daļu turētāja pārstāvis)”. 

Ņemot vērā pozitīvi izvērtēto kapitālsabiedrības 2016.gada finanšu pārskatu, 

pamatojoties uz likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likums” 14.panta 1.daļu, 65.panta 2.daļu un 66.panta 8.punktu, ņemot vērā domes Finanšu 

komitejas 2017.gada 10.maija sēdes ierosinājumu, atklāti balsojot, par – 9 balsis (Jānis 

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

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

novada dome NOLEMJ: 
 

Ieteikt pašvaldības domes priekšsēdētājam J.Dimitrijevam, kā pašvaldības 

kapitālsabiedrību kapitāla daļu turētāja pārstāvim, no 2017.gada 1.jūnija pašvaldības 

kapitālsabiedrības SIA „Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekļa 

mēneša amatalgu noteikt 890,00 EUR (astoņi simti deviņdesmit euro, 00 centi).  
   

Zināšanai: SIA „Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” 

 

26.# 

Par transporta nodrošinājumu konsultāciju un valsts pārbaudes darbu laikā Viesītes 

vidusskolā un Rites pamatskolā  

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

Ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Izskatot Viesītes vidusskolas direktora A.Baldunčika un Rites pamatskolas direktores 

I.Maševskas iesniegumus par skolēnu nodrošinājumu ar transportu konsultāciju un valsts 

pārbaudes darbu dienās, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015,gada 15,decembra 

noteikumiem Nr.729 „Noteikumi par 2016./2017.mācību gada un mācību semestru sākuma un 

beigu laiku” un ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2017.gada 10.maija sēdes ierosinājumu, 

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

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

– nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 
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1. Nodrošināt ar transportu Viesītes vidusskolas un Rites pamatskolas skolēnus 

nokļūšanai uz skolu un mājās konsultāciju un valsts pārbaudes darbu dienās saskaņā ar 

skolu iesniegto grafiku: 

1.1. Viesītes vidusskolas skolēnus no 2017.gada 1.jūnija līdz 14.jūnijam (ieskaitot). 

 

1.2. Rites pamatskolas skolēnus 2017.gada 1.jūnijā, 5.jūnijā un 6.jūnijā.  

      2. Atbildīgais –SIA “Viesītes transports” valdes priekšsēdētājs 

Zināšanai: Viesītes vidusskolas un Rites pamatskolas direktoriem 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektoram  

 

27 

Par projekta „Dive into adventures and history” /”Ienirstiet piedzīvojumos un vēsturē”/  

izstrādi un iesniegšanu  INTERREG Latvija-Lietuva programmā 
____________________________________________________ 

G. Dimitrijeva  

G.Dimitrijeva – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, par projektā plānotajām aktivitātēm tā 

apstiprināšanas gadījumā. 

J.Dimitrijevs  - Ierosina to 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. Sadarbībā ar potenciālajiem partneriem Latvijā un Lietuvā ir izveidots projekta 

koncepts iesniegšanai programmas prioritātē 1.1 „Palielināt apmeklētāju skaitu programmas 

teritorijā  uzlabojot un attīstot kultūras mantojuma un dabas objektus, pakalpojumus un 

produktus”. Galvenās aktivitātes: nodrošināt mārketinga pasākumus, pieredzes apmaiņu starp 

partneriem, apmācības speciālistiem, uzlabot aprīkojumu tūrisma informācijas punktā. 

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

programmas 2014.-2020.gadam ilgtermiņa prioritātes IP5 Stratēģisko mērķi 4 „Saglabāt un 

popularizēt Sēlijas kultūrvēsturisko mantojumu”, vidēja termiņa prioritāti VP6 „Viesītes kā 

Sēlijas reģionālā tūrisma centra attīstība”, Rīcības plāna 2014.-2020.gadam RV 1.1 „Novada 

mārketings”, RV2.2 „Starp-pašvaldību sadarbības veicināšana” Uzdevumu 5 „Realizēt starp-

pašvaldību sadarbības projektus”,  atklāti balsojot, par – 9 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana 

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

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

1. Atbalstīt projekta „Dive into adventures and history” /”Ienirstiet piedzīvojumos un 

vēsturē” /izstrādi sadarbībā ar partneriem Latvijā un Lietuvā un iesniegt projektu INTERREG 

Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmā prioritātē 1.1.  

2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības kā partnera budžetu par summu ne vairāk kā 

30000,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro). 

3. Nodrošināt līdzfinansējumu 15% no attiecināmajām izmaksām par summu ne vairāk kā  

4500,00 EUR (četri tūkstoši pieci simti euro). 

4. Deleģēt domes priekšsēdētāju parakstīt partnera deklarāciju. 

Atbildīgais: Attīstības un plānošanas nodaļa 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektoram 

 

28.# 

Par projekta „Sustainable, sociable and active Viesite and Rokiškis communities” 

/„Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas Viesītes un Rokišķu kopienas”/ izstrādi un 

iesniegšanu INTERREG Latvija-Lietuva programmā 
____________________________________________________ 

G. Dimitrijeva  

G.Dimitrijeva – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, par projektā plānotajām aktivitātēm tā 

apstiprināšanas gadījumā (rotaļu laukums Elkšņos, žogs apkārt jaunajam stadionam, algoritms 

sociālajam dienestam). Šajā projektā Viesītes pašvaldība ir vadošais partneris. 

http://1.1.to/
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J.Dimitrijevs  - Ierosina apstiprināt lēmuma projektu.. 

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. Sadarbībā ar potenciālo partneri Lietuvā ir izveidots projekta koncepts. Galvenās 

aktivitātes: sakārtot bērnu rotaļu laukumu Viesītes centrā, uzbūvēt žogu apkārt 

multifunkcionālajam stadionam, organizēt iekļaujošus pasākumus iedzīvotājiem, nodrošināt 

pieredzes apmaiņu starp partneriem, organizēt apmācības speciālistiem. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 13.panta 7.punktu, Viesītes novada attīstības 

programmas 2014.-2020.gadam ilgtermiņa prioritātes IP2 Stratēģisko mērķi 2 „Uzlabot 

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

pakalpojumu attīstība”, Rīcības plānu 2014.-2020.gadam RV2.2 „Starp-pašvaldību sadarbības 

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

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

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

nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Atbalstīt projekta „Sustainable, sociable and active Viesite and Rokiškis 

communities” /„Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas Viesītes un Rokišķu kopienas”/  izstrādi 

sadarbībā ar partneri Lietuvā – Rokišķu rajona administrāciju un iesniegt projektu INTERREG 

Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmā prioritātē 3.2 „Sociālā iekļaušana kā 

teritorijas attīstības priekšnoteikums”.  

2. Viesītes novada pašvaldībai uzņemties vadošā partnera lomu un nodrošināt projekta 

iesniegšanu elektroniskajā sistēmā.  

3. Apstiprināt projekta budžetu par summu ne vairāk kā 101143,63 EUR (simtu viens 

tūkstotis viens simts četrdesmit trīs euro, 63 centi). 

4. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 15% apmērā no attiecināmajām izmaksām, 

kas sastāda ne vairāk 15171,45 EUR ( piecpadsmit tūkstoši viens simts septiņdesmit viens 

euro,45 centi). 

5. Deleģēt domes priekšsēdētāju parakstīt partnera deklarāciju. 

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā ņemt aizdevumu Valsts Kasē.  

Atbildīgais: Attīstības un plānošanas nodaļa 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektoram 

 

29.# 

Par projekta „Improvement of Quality and Accessibilityof Social Services in MidBaltic 

Region” / „Sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana Vidusbaltijas 

reģionā”/ izstrādi un iesniegšanu INTERREG Latvija-Lietuva programmā 
____________________________________________________ 

G. Dimitrijeva  

G.Dimitrijeva – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, par projektā plānotajām aktivitātēm tā 

apstiprināšanas gadījumā. Paredzēts izveidot dienas centru Smilšu ielā 39, Viesītē. 

J.Dimitrijevs  - Ierosina apstiprināt lēmuma projektu.. 

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. 

Projektu konkursa ietvaros ir 4 prioritātes: Ilgtspējīga un tīra vide, Atbalsts darbaspēka 

mobilitātei un nodarbinātībai, Sociālā iekļaušana kā teritorijas attīstības priekšnoteikums, 

Dzīves kvalitātes paaugstināšana caur efektīviem pakalpojumiem un administrēšanu. 2016.gadā 

tika iesniegts projekta „Improvement of Quality and Accessibilityof Social Services in 

MidBaltic Region” iesniegums, bet projekts netika apstiprināts.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 13.panta, 7.punktu Viesītes novada attīstības 

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

pakalpojumi”, vidēja termiņa prioritātes VP3 „Publiskās infrastruktūras pārvaldes veidošana”, 

Rīcības plāna 2014.-2020.gadam RV2.2 „Starp-pašvaldību sadarbības veicināšana” 
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Uzdevumu 5 Realizēt starp-pašvaldību sadarbības projektus”, Uzdevumu 17 ”Dienas centra 

izveide Viesītē”, atklāti balsojot, par – 9 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, 

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

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

1.  Atbalstīt Viesītes novada pašvaldības kā partnera dalību projektā 

„Improvement of Quality and Accessibilityof Social Services in MidBaltic Region” sadarbībā 

ar Zemgales Plānošanas reģiona administrāciju.  

2.  Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības kā partnera budžetu par summu ne 

vairāk kā 140 811,00 EUR (viens simts četrdesmit tūkstoši astoņi simti vienpadsmit 

euro,00 centi), tai skaitā attiecināmās izmaksas ne vairāk kā 110 000.00 EUR un 

neattiecināmās izmaksas 30 811.00 EUR 

3.  Nodrošināt līdzfinansējumu 15% no attiecināmajām izmaksām ne vairāk kā 16 

500.00 EUR (sešpadsmit tūkstoši pieci simti euro, 00 centi).  

4.  Deleģēt domes priekšsēdētāju parakstīt partnera deklarāciju. 

5.  Projekta apstiprināšanas gadījumā ņemt aizdevumu Valsts Kasē.  

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

 

LĒMUMS Nr.30 

Par finansējuma piešķiršanu projekta LLI-199 “Travel smart – visit Lithuania and 

Latvia” (“Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju”) vadības nodrošināšanai 

G.Dimitrijeva 
G.Dimitrijeva – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, par projektā plānotajām aktivitātēm tā 

apstiprināšanas gadījumā. Vadošais partneris ir Anikšču dabas parks. 

J.Dimitrijevs  - Ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Pamatojoties uz INTERREG V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-

2020. gadam ietvaros Apvienotā tehniskā sekretariāta pieņemto lēmumu par projekta Nr. LLI-199 

“Travel smart – visit Lithuania and Latvia” (“Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju”) 

apstiprināšanu un projekta partneru vienošanos par projekta vadības izmaksām tikšanās reizē Viesītē 

2017. gada 6. aprīlī, Anikšču dabas parka administrācija (vadošais partneris) Viesītes novada 

pašvaldībai kā projekta partneriem ir nosūtījusi līguma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu 

projekta vadības nodrošināšanai vadošajam partnerim. Projektā kā partneri piedalās arī Biržai dabas 

parka administrācija, Krekenavas dabas parka administrācija, Jēkabpils novada, Salas novada, Ilūkstes 

novada un Viesītes novada pašvaldības. Projekta īstenošanas laiks no 2017. gada 1. maija līdz 2019. 

gada 30.aprīlim. 

Projekta mērķis ir saglabāt dabas un kultūras mantojumu Latvijā un Lietuvā, uzlabot tūrisma 

infrastruktūru, lai palielinātu apmeklētāju skaitu programmas teritorijā. Viens no projekta rezultātiem ir 

kopīgā maršruta interaktīvās kartes izveide. Kartē būs iekļauti 10 katrā projekta partnera teritorijā 

nozīmīgākie tūrisma objekti. Projektā plānoto investīciju ietvaros Viesītes novada pašvaldība atjaunos 

Mīlestības taku, uzlabos aprīkojumu Viesītes muzejā „Sēlija”, iegādājoties datoru ar skārienjūtīgu 

ekrānu, izveidos virtuālu pastaigas maršrutu, izstrādās tūrisma bukletu. Paredzēta starptautiskā 

pieredzes apmaiņa tūrisma jomā, seminārs zināšanu apguvei Projekts kopumā paplašinās tūrisma 

piedāvājumu un tā popularizēšanas iespējas novadā. 

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punktu, “Viesītes novada 

attīstības programmas 2014.-2020.“, ilgtermiņa prioritātes IP5 „Sēlijas kultūras izmantošana tūrisma 

produktu attīstīšanai”, Rīcības plāna R.V2.2 „Starp-pašvaldību sadarbības veicināšana U5 „realizēt 

starp-pašvaldību sadarbības projektus”, RV6.1 „Tūrisma infrastruktūras veidošana” un Investīciju 

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

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

- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt no pašvaldības pamatbudžeta 9 587,29 EUR (deviņi tūkstoši pieci 

simti astoņdesmit trīs euro, 29 centi) projekta vadības nodrošināšanai Anikšču dabas parka 

administrācijai. 
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2. Deleģēt Viesītes novada domes priekšsēdētāju parakstīt līgumu par 

finansējuma piešķiršanu projekta vadības nodrošināšanai Anikšču dabas parka 

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

Attīstības un plānošanas nodaļai 
 

31.# 

Par precizējumiem 2017.gada 15.marta domes sēdes Nr.4 lēmumā Nr.7 

„Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta Nr.17-05-A00702-000019 „Pašvaldības 

ceļa S7 Ozoliņi – Ķēķāni – Zīlāni pārbūve" pašvaldības autoceļa pārbūvei  

Saukas pagastā Viesītes novadā, īstenošanai” 
____________________________________________________ 

G. Dimitrijeva 

G.Dimitrijeva – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, par precizēto summu, par nepieciešamību ņemt 

aizņēmumu valsts kasē.  

J.Dimitrijevs  - Ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

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

Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” pašvaldība ir iesniegusi projekta 

„Pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi – Ķēķāni – Zīlāni pārbūve" iesniegumu, lai veiktu grants ceļu 

pārbūvi.  Projekts ir vērtēšanas stadijā. Sakarā ar pārtraukto iepirkumu būvuzraudzībai, 

izmainījās projekta kopējais budžets un līdz ar to pašvaldības līdzfinansējums. 

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

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

kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu 

iesniegumu konkursu veidā”, ņemot vērā 2015. gada 23. septembra lēmumu Nr.21 “Par atlases 

kritēriju apstiprināšanu dalībai Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 

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

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

ceļu stāvokli”, rīcība RV3.2 “Ceļu infrastruktūras uzlabošana”,  Investīciju plānu un 

2017.g.15.marta domes sēdes Nr.4 lēmumu Nr.7, saskaņā ar iepirkuma procedūras 

rezultātiem, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2017.gada 10.maija sēdes ierosinājumu 

(prot.Nr.5), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris 

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

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

1. Precizēt projekta Nr.17-05-A00702-000019 „Pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi – 

Ķēķāni – Zīlāni pārbūve", kopējo budžetu. 

2. Apstiprināt projekta kopējo budžetu 256 021,69 EUR (divi simti piecdesmit seši 

tūkstoši divdesmit viens euro un 69 centi), attiecināmās izmaksas 255 595,02 EUR, tai skaitā 

ES līdzfinansējums 230 035.52 EUR, kas sastāda 90% no projekta budžeta, pašvaldības 

līdzfinansējums 25 559,50 EUR, kas sastāda 10% no projekta budžeta; 

3. Projekta īstenošanas priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai ņemt 

aizņēmumu Valsts kasē 201 481,00 EUR (divi simti viens tūkstotis četri simti astoņdesmit 

viens euro, 00 centi)..  

4. Aizņēmuma 201  481,00 EUR summas izņemšanu paredzēt 2017.gadā. 

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

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

uzsākt ar 2018.gada 3.ceturksni. 

Atbildīgie: Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja- par projekta īstenošanu. 

Galvenā grāmatvede un finansiste – par aizņēmuma ņemšanas dokumentācijas sagatavošanu 

Valsts Kasei, finanšu plūsmas nodrošināšanu, finanšu darījumiem un izdevumu attiecināmību 

projekta ietvaros.  

Kontrole: pašvaldības izpilddirektoram A.Žukam 
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32.# 

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Pašvaldības ceļa V19 Jaunkančuki-

Priede-Ikšķiles pārbūve" pašvaldības autoceļa pārbūvei  

Viesītes pagastā Viesītes novadā, īstenošanai 
____________________________________________________ 

G.Dimitrijeva 

 G.Dimitrijeva – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, par nepieciešamību ņemt aizņēmumu valsts 

kasē.  

J.Dimitrijevs  - Ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

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

Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

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

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

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

mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, 

lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos.  

Lai sagatavotu nepieciešamos projekta iesnieguma pielikumus, pašvaldībā ir izstrādāts 

būvprojekts un veikts iepirkums projektam „Pašvaldības ceļa V19 Jaunkančuki-Priede-

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

dienestā. 

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

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

kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu 

iesniegumu konkursu veidā”, ņemot vērā 2015. gada 23. septembra lēmumu Nr.21 “Par atlases 

kritēriju apstiprināšanu dalībai Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 

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

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

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

ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2017.gada 10.maija sēdes ierosinājumu (prot.Nr.5), 

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

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

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

1. Piedalīties Viesītes novada pašvaldība projektā „Pašvaldības ceļa V19 

Jaunkančuki – Priede - Ikšķiles pārbūve", pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. 

3. Projekta kopējais budžets 565 394,88 EUR (pieci simti sešdesmit pieci tūkstoši trīs 

simti deviņdesmit četri euro un 88 centi), projekta attiecināmās izmaksas 564 940,16 EUR, tai 

skaitā, ES līdzfinansējums 508 446,14 EUR, kas sastāda 90% no projekta budžeta, pašvaldības 

līdzfinansējums 56 494,02 EUR, kas sastāda 10% no projekta budžeta attiecināmajām 

izmaksām; 

3. Projekta īstenošanas priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai ņemt 

aizņēmumu Valsts kasē 448 670,00 EUR (četri simti četrdesmit astoņi tūkstoši seši simti 

septiņdesmit euro). 

4. Aizņēmuma 448 670,00 EUR summas izņemšanu paredzēt 2017.gadā. 

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

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

uzsākt ar 2018.gada 3.ceturksni. 

Atbildīgie:  

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

īstenošanu 
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Galvenā grāmatvede un finansiste – par aizņēmuma ņemšanas dokumentācijas sagatavošanu 

Valsts Kasei, finanšu plūsmas nodrošināšanu, finanšu darījumiem un izdevumu attiecināmību 

projekta ietvaros.  

Kontrole: pašvaldības izpilddirektoram A.Žukam 

 

33.# 

Par biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko personu ieceru 

realizēšanas ar pašvaldības līdzfinansējumu 

projektu iesniegumu izvērtēšanu 

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

L.Liepiņa 
L.Liepiņa  – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, par atbalstu biedrībām un fiziskajām personām 

dažādās aktivitātēs. 

J.Līcis – ierosina, lai finansējuma saņēmēji pēc projektu ieviešanas katrs pašvaldībā kādā kopīgā 

sēde’prezentē savu paveikto . 

Deputāti piekrīt šādam ierosonājumam.  

J.Dimitrijevs  - Ierosina apstiprināt lēmuma projektu, Attīstības un plānošanas komitejai ņemot vērā 

šo ierosinājumu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 
Izvērtējot saņemtos projektu pieteikumus pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai, 

pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 6.punktu, saskaņā ar Viesītes 

novada pašvaldības „Kārtību, kādā Viesītes novada dome piešķir atbalstu no pašvaldības budžeta 

biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko personu projektu konkursiem” (jaunā 

redakcijā), ņemot vērā Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 

10.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana 

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

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

 

1. No pašvaldības budžeta 2017.gadā piešķirt finansējumu šādiem pretendentiem – 

sabiedrībām, biedrībām, reliģiskām organizācijām un vietējās iniciatīvas grupām- sabiedriski 

nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanai Viesītes novada teritorijā:  

 

N.p.k. Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums Piešķirtais 

finansējums EUR 

1.1 Biedrība ''Sēļu klubs'' Sēļu Baltu vienības diena 300,00 

1.2. 

 

Iedzīvotāju iniciatīvas 

grupa Viktorijas 

Zaicevas vadībā 

Rotaļu laukuma atjaunošana un 

papildināšana 

430,00 

1.3. 

 

Biedrība ''Ritten'' Rites pagasta lepnums -''Stipra 

ģimene''. 

300,00 

1.4. 

 

Iedzīvotāju iniciatīvas 

grupa Annas 

Baltbārzdes vadībā 

Rotaļu laukuma aprīkojuma 

uzlabošana Smilšu ielā 

430,00 

1.5. 

 

Biedrība ''Sēļu zīle'' Izglītojošas spēles par Viesītes novadu 

izveide un pieejamības nodrošināšana 

380,00 

1.6. Viesītes baptistu 

draudze 

 

Seen 430,00 

1.7. 

 

Biedrība „Selonia 

velo” 

Riekstu meža takas 430,00 

1.8. 

 

Iedzīvotāju iniciatīvas 

grupa Lienes 

Maisakas vadībā 

Rotaļu laukuma atjaunošana un 

papildināšana Sporta ielas 27 mājas 

pagalmā 

430,00 
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1.9. 

 

Lones Tautas nams Roku rokā Tu un es Saukas pagastā 247,00 

1.10. 

 

Iedzīvotāju iniciatīvas 

grupa Kristīnes 

Matačinas vadībā 

Inventārs un lekcijas novada jaunajām 

ģimenēm 

368,00 

1.11. 

 

 

''Latvijas Cistiskās 

fibrozes biedrība'' 

Multisensorās maņu telpas izveide 245,00 

1.12. 

 

 

Viesītes evaņģēliski 

luteriskā draudze 

Viesītes Brīvības baznīcas ārdurvju 

restaurācija, lai saglabātu durvis un 

veicinātu vizuālā tēla uzlabošanu 

310.17 

 

 

2.  Pretendentiem, kuriem saskaņā ar Viesītes novada domes lēmumu ir piešķirts 

finansējums, ir pienākums 1 mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas: pašvaldības 

Attīstības un plānošanas nodaļā noslēgt Sadarbības līgumu par projekta realizēšanu Viesītes 

novada teritorijā; 

3.  Pēc līguma noslēgšanas projekta realizētājs Attīstības un plānošanas nodaļā iesniedz 

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

projekta finansējuma saņemšanai.  

4.  Pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas, Grāmatvedības un finanšu nodaļa veic 

maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai preču piegādātājam.    

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

projekta aktivitāšu noslēguma vai drukātā izdevuma izdošanas, iesniegt piešķirtā finansējuma 

izlietojuma atskaiti Attīstības un plānošanas nodaļā. 

Atbildīgie – attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja G.Dimitrijeva, projektu administratore 

L.Liepiņa, galvenā grāmatvede A.Maļinovska 

Zināšanai – projektu iesniedzējiem  

Kontrolei –pašvaldības izpilddirektoram A.Žuka 

 

34.# 

Par medību tiesību līgumu ar biedrību Mednieku klubs SIA ''Zīļuks'' 

J.Līcis 

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav.       
Izskatīts 2017.gada 27.aprīlī saņemtais iesniegums no Mednieku kluba SIA ''Zīļuks'' , reģistrācijas Nr. 

45403028412, juridiska adrese: ''Dukurāni”, Klauce, Elkšņu pag., Viesītes nov. LV 5237, valdes 

priekšsēdētāja par medību tiesību piešķiršanu uz zemes vienībām Viesītes novada Elkšņu pagastā un 

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

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 Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 10.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par – 9 

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

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

dome NOLEMJ: 

1. Slēgt līgumu ar Mednieku klubu SIA ''Zīļuks'', reģistrācijas Nr. 45403028412, juridiska adrese: 

''Dukurāni'', Klauce, Elkšņu pagasts, Viesītes novads, LV 5237, līdz 2022.gada 16.maijam, par 

medību tiesību nodošanu Viesītes novada Elkšņu un Viesītes pagastos šādās pašvaldībai 

lietojumā vai valdījumā esošajās zemes vienībās: 
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56580010019 0.7  

56580010033 3.5  

56580010180 0.8  

56580020040 16.1 3.6 

56580020115 5.0  

56580030063 11.9 2.5 

56580030131 5.5  

56580030135 1.9  

56580030143 10.1  

56580030144 3.6 1.6 

56580030151 1.44  

56580030168 9.8  

56580050016 0.7684  

56580050024 10.0 5.2 

56580060191 3.02  

56350140066 0.3  

56350140084 3.2  

56350140125   

 

2. Izbeigt spēkā esošos 19.02.2014., 24.02.2015.,23.11.2015. līgumus ar biedrību  par medību 

tiesību nodošanu. 

3. Deleģēt domes priekšsēdētāju parakstīt Medību tiesību līgumu. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei 

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

Mednieku biedrībai „Zīļuks” 

 

35.# 

Par medību tiesību līgumu ar biedrību Mednieku biedrību ''Lone'' 

J.Līcis 

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu  nav. 
 

Izskatīts 2017.gada 10.maijā saņemtais iesniegums no Mednieku biedrības ''Lone'', 

reģistrācijas Nr. 40008122238, juridiska adrese: Ezera iela 5, Lone, Saukas pag., Viesītes nov. 

valdes locekļa par medību tiesību piešķiršanu uz zemes vienībām Viesītes novada Saukas 

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

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 Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 10.maija sēdes lēmumu 

(prot.Nr.5), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris 

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

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

1. Slēgt līgumu ar Mednieku biedrību ''Lone'', reģistrācijas Nr. 40008122238, juridiska 

adrese: Ezera iela 5, Lone, Saukas pag., Viesītes nov., līdz 2022.gada 16. maijam par 

medību tiesību nodošanu Viesītes novada Saukas pagastā šādās pašvaldībai lietojumā un 

valdījumā esošajās zemes vienībās: 

56880020058 0.6   

56880030020 7.8 0.5  

56880030049 3.61   
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56880030086 2.77   

56880030096 2.61 0.2  

56880030098 2.81   

56880040116 1.88   

56880040126 3.27  RZF 

56880040140 3.5   

56880040149 0.4   

56880040151 1.4   

56880040161 4.4   

56880040173 1.42 0.34  

56880040180 4.6   

56880040186 1.2  RZF 

56880040197 13.0 12.0  

56880040217 0.7   

56880040225 0.4   

56880040276 1.0   

56880040277 7.07   

56880040291 0.1   

56880040292 8.12 5.77  

56880040311 1.612   

56880040315 0.4   

56880040318 2.2   

56880040326 1.4   

56880040341 0.7   

56880040342 0.1   

56880040343 2.1   

56880040356 6.46 5.79  

56880040357 7.4 2.81  

56880040362 0.6   

56880040368 6.66   

56880060036 2.4 2.4  

56880070031 4.9  RZF 

56880070034 1.0   

56880070059 12.54 0.69  

56880070064 5.8   

56880070072 1.6   

56880070082 0.9   

56880070130 0.8 0.5  

56880070135 4.1   

56880070138 3.5 2.0 RZF 

 

2. Deleģēt domes priekšsēdētāju parakstīt Medību tiesību līgumu. 

Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei 

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

Mednieku biedrībai „Lone” 

 

36.# 

Par piedāvājumu dzīvokļa atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā  

J.Līcis               

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 
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Izskatīts 2016.gada 27.jūnija iesniegums par īrētā dzīvokļa pirkšanu.   

Konstatēts, ka ir noslēgts īres līgums par dzīvokli Nr.17(septiņpadsmit), kas atrodas Viesītes 

novada, Saukas pagasta, Lonē , ''Aronijās 2''. 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. 

Veicot atsavināmā dzīvokļu īpašumu tirgus novērtējumu, sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs 

noteicis dzīvoklim Nr.17 vērtību EUR 1400.00 (viens tūkstotis četri simti euro un 00 centi), taču 

kadastrālā vērtība ir EUR 2083.00 (divi tūkstoši astoņdesmit trīs euro un 00 centi), līdz ar to 

pārdošanas vērtība nosakāma EUR 2083.00 (divi tūkstoši astoņdesmit trīs euro un 00 centi).Par 

dokumentu sagatavošanu atsavināšanai Viesītes novada pašvaldība ieguldījusi EUR 70.00 

(septiņdesmit euro un 00 centus).  

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.pantu un likuma ‘’Par 

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

apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 10.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par – 9 

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

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

dome NOLEMJ: 

1. Atsavināt, pārdodot par naudu, dzīvokli nr.17 (septiņpadsmit)  un ar to saistītās 

729/11613 (septiņi simti divdesmit deviņas vienpadsmit tūkstoši seši simti trīspadsmitās) 

domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala kopīpašuma (turpmāk –dzīvokļa 

īpašums), kas atrodas Viesītes novada, Saukas pagasta, Lonē, ''Aronijās 2'', izmantojot 

pirmpirkuma tiesības kā dzīvokļa īrniekam. 

2. Veikt samaksu par dzīvokļa īpašumu EUR 2083.00 (divi tūkstoši astoņdesmit trīs 

euro un 00 centus), un izdevumus par dzīvokļa novērtēšanu EUR 70.00, 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 veikšanas noslēgt pirkuma līgumu par dzīvokļa īpašumu  un veikt visas 

darbības, lai reģistrētu to zemesgrāmatā . 
 

Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei  

Zināšanai: galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai 

 

37.# 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma  

Viesītes novada, Viesītes pagasta, ''Stacija'' 

J.Līcis 

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu  nav. 

    Izskatot  2017.gada 9.maijā saņemto iesniegumu un 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” 

4.nodaļas 4.6. punktu un grafisko daļu, ņemot vērā Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 10.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, 

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

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

nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56350060135, ar platību 2,8 ha, 

no viņai piederošā nekustamā īpašuma ''Stacija'', Viesītes pagasts, Viesītes novads ar kadastra 

Nr. 56350060008, neizstrādājot ierīcības projektu. 
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2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu ''Ainavas'', Viesītes pagasts, 

Viesītes novads.  

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: T.Grieķerei 

 

 

 

38.# 

Par nekustamā īpašuma Viesītes novada, Elkšņu pagasta, ''Dzelmītes'' sadalīšanu 

J.Līcis 

  J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu  nav. 

 

Izskatot  pilnvarotās personas A/s ''Latvijas valsts meži'' nekustamo īpašumu pārvaldes 

nekustamo īpašumu speciālista iesniegumu un 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 Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 

10.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana 

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

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

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Viesītes novada, Elkšņu pagasta, ''Dzelmītes'' ar kadastra 

numuru 56580060034, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56580080036 24,8 ha 

platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu. 

2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu ''Dzelmītes mežs'', Elkšņu pagasts, Viesītes 

novads. 

3. Noteikt lietošanas mērķi 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība.   

4. Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas 

centrā. 
 

Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne 

Zināšanai: pilnvarotajai personai G.Vigupam 

 

39.# 

Par izmaiņā Valsts Kadastra reģistrā 

J.Līcis 

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Izskatīts 28.04.2017. iesniegums, kurā viņa lūdz uzsākt pašvaldības zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 56150010021 daļas apmēram 1000 m2 platībā atsavināšanas procesu.  

Konstatēts, ka zemes gabals ir lielāks, tādēļ jāsadala vairākos gabalos un jāpiešķir 

adreses.  
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Pamatojoties uz Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, ņemot vērā Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 10.maija sēdes lēmumu 

(prot.Nr.5), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris 

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

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

 
1.  Sadalīt  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56150010021 trijās zemes vienībās, saskaņā 

ar grafisko pielikumu. ( Skatīt grafisko pielikumu) 

2. Zemes vienībai Nr.1 ( 1000m2 platība) saglabāt adresi P. Stradiņa iela 7, Viesīte, Viesītes nov.: 

2.1. Noteikt zemes vienībai starpgabalu statusu ( platība mazāka par pašvaldība noteikto 

minimālo platību Viesītes pilsētā). 

2.1. Noteikt zemes izmantošanas mērķi: 0600- neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zeme. 

3. Zemes vienībai Nr.2 ( 2645 m2 platība) piešķirt adresi Biržu iela 30A, Viesīte, Viesītes nov. 

           Noteikt zemes izmantošanas mērķi: 0502-pagaidu atļauta zemes izmantošana sakņu dārziem 

4. Zemes vienībai Nr.3( 520 m2 platība)  piešķirt  nosaukumu  P. Stradiņa ielas starpgabals, Viesīte, 

Viesītes novads. 

           Noteikt zemes izmantošanas mērķi:1101-zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā 

un ceļu zemes nodalījuma joslā. 

 

5. Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā. 

Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai  

 

40.# 

Par zemes nomas līgumu slēgšanu 

J.Līcis, S.Puzāne 

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

   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 domes 11.11.2010. saistošie noteikumiem Nr.5  

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

tiek paredzēta paaugstināta  nomas maksas procentu likme, iznomāšanas kārtība”, ņemot vērā 

Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 10.maija 

sēdes lēmumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana 

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

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

1. Slēgt zemes nomas līgumus līdz 2022.gada 31.decembrim ar 9 personām. 

 

2.  Slēgt zemes nomas līgumu līdz 2029.gada 31.decembrim ar 1 personu par nomas 

tiesību piešķiršanu uz daļu no zemes vienības Viesītes novada Viesītē,  ar kadastra 

apzīmējumu 56350120076  0,1 ha  platībā rekreācijas vajadzībām. 

 

3. Pagarināt zemes nomas līgumu līdz 2022.gada 31.decembrim ar 2 personām. 

 
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

41.# 

Par izmaiņām Viesītes novada domes lēmumā  

“Par meža aizsargjoslas noteikšanu ap Viesītes pilsētu ” 
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J.Līcis 

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

  Izskatot 2017.gada 8.maija iesniegumu, kurā lūdz atcelt zaļās zonas teritoriju īpašumā 

''Amužnieki'', Viesītes un pamatojoties uz Ministru kabineta 04.02.2003. kabineta 

noteikumiem Nr.63 '''Meža aizsargjoslu ap pilsētām noteikšanas metodika'' , ņemot vērā 

Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 10.maija 

sēdes lēmumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana 

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

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

1. Izdarīt izmaiņas Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju domes 2001.gada 21.septembra lēmumā 

''Par meža aizsargjoslas noteikšanu ap Viesītes pilsētu'', (prot. Nr. 20; 19.p.) un izteikt lēmuma 

pirmo punktu sekojošā redakcijā:  

1. Saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 63 ''Meža aizsargjoslu ap pilsētām 

noteikšanas metodika'' , noteikt sekojošas meža aizsargjoslas robežas ap Viesītes pilsētu: 

1.1. ''Sietiņi'', Viesītes pag., Viesītes nov., zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

56350090003 - 18.4 ha platībā; 

1.2. '''Vildavas-Kurzemnieki'', Viesītes pag., Viesītes nov., zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 56350140042- 34,5 ha platībā; 

1.3. Smilšu iela 39, Viesīte, Viesītes nov., zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

56350012043- 20,6 ha platībā. 

2. Lēmumu nosūtīt Sēlijas virsmežniecībai korekciju veikšanai. 

Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai  

 

 

42.# 

Par darba grupas izveidošanu pašvaldības ceļu uzturēšanai  

nepieciešamo zemju apzināšanai 

J.Līcis 

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 
 

         Zemes pārvaldības likums paredz, ka līdz 2020.gadam, ja autoceļš reģistrēts kā 

pašvaldības un iekļauts pašvaldības bilancē, bet zeme zem ceļa ierakstīta zemesgrāmatā uz 

citas personas vārda, Pašvaldībai jāvienojas ar zemes īpašnieku par zemes zem ceļa 

atsavināšanu pašvaldībai sabiedrības vajadzībām. Būtu jāapzina visi pašvaldības ceļi un to 

nepieciešamība, to faktiskā izmantošana, kā arī zemju īpašnieki, kuru zemes atrodas zem 

pašvaldības ceļa. Ceļi jāapseko arī dabā. 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.pantu, ņemot vērā Attīstības, lauksaimniecības 

un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 10.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.5), atklāti 

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

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

nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

Viesītes novada pašvaldības ceļu apsekošanai un izvērtēšanai, to nepieciešamības un  

tiem nepieciešamās zemes atsavināšanas  konstatēšanai izveidot darba grupu šādā 

sastāvā:  
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1. Viesītes novada pašvaldības izpilddirektors; 

2. Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs; 

3. Saukas pagasta pārvaldes vadītājs; 

4. Rites pagasta pārvaldes vadītājs; 

5. Darba aizsardzības, civilās aizsardzības un ugunsdrošības speciālists; 

6. Nekustamo īpašumu vecākais speciālists; 

7. Viesītes novada domes deputāts.  

 

Atbildīgais – pašvaldības izpilddirektors 

 

43.# 

Par zvejošanas atļauju Viņaukas ezerā 

J.Līcis 

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 
 

Izskatīts  2017.gada 21.aprīlī saņemtais SIA ''Sudrabiņi'', valdes priekšsēdētāja 

iesniegums, kurā lūdz atļauju veikt rūpniecisko zveju pašpatēriņa zvejai Vīņaukas  ezerā ar 

180 m garu tīklu. Atļauja tiek lūgta uz trim gadiem, no 2017. līdz 2019.gadam zvejas sezonās.  

Pamatojoties uz Zvejniecības likumu, Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumiem 

Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, 

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

10.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana 

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

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

 

1. Piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības SIA ''Sudrabiņi'' zvejošanai ar 180 m garu 

tīklu Viesītes novada, Rites pagasta, Viņaukas ezerā 2017.-2019.gados.  

2. Zvejošanas atļaujas saņēmējam noslēgt nomas līgumu un samaksāt nomas maksu līdz 

2017.gada 30.jūnijam.  

 
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai  

 
44.# 

Par zemes  ierīcības projekta „Krievāres_Zemzari”, Viesītes pag., Viesītes nov. 

apstiprināšanu 

S.Puzāne 

S.Puzāne – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 
Izskatot SIA „Austrumu mērnieks”, 12.05.2017. iesniegumu par izstrādāta zemes ierīcības 

projekta īpašumam „Krievāres_Zemzari”, Viesītes pag., Viesītes nov. ar kadastra numuru 

56350130031 apstiprināšanu, iepazīstoties ar izstrādātā zemes ierīcības projektu lietu, 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” VI daļas, 

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

plānojumiem”, Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 

4.nodaļas 4.6. punktu, ņemot vērā Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas 

komitejas 2017.gada 10.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Jānis 

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

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

NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu SIA „MYRTILLUS” piederošajam 

nekustamajam kopīpašumam „Krievāres Zemzari”, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra 

numuru 56350130031. 

2. Saglabāt  1. zemes vienībai ( 46,4 ha platība) nosaukumu  „Krievāres Zemzari”, Viesītes pag., Viesītes 

nov. 

            Zemes izmantošanas mērķis – 0101 zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir 

lauksaimniecība 

 3. Mainīt 2. zemes vienībai ( 3,6 platība) nosaukumu un adresi no „Krievāres Zemzari”, Viesītes pag., 

Viesītes nov. uz „Mazkrievāres”, Viesītes pag, Viesītes nov. 

            Zemes izmantošanas mērķi– 0101 zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir 

lauksaimniecība. 

4. Mainīt 3. zemes vienībai ( 1,5 platība) nosaukumu un adresi no „Krievāres Zemzari”, Viesītes pag., 

Viesītes nov. uz „Krievāres”, Viesītes pag, Viesītes nov. 

           Zemes izmantošanas mērķi– 0101 zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir 

lauksaimniecība. 

5. Mainīt 4. zemes vienībai ( 2,5 platība) nosaukumu un adresi no „Krievāres Zemzari”, Viesītes pag., 

Viesītes nov. uz „Ezerāres”, Viesītes pag, Viesītes nov. 

           Zemes izmantošanas mērķi– 0101 zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir lauksaimniecība 

4. Lēmums nosūtāms VZD Zemgales reģionālajai nodaļai. 
 

Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai  

 

45.# 

 
Pamats: Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

12.panta pirmās daļas 2.punkts,  

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

Kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzives vietu'' 

 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

I.Erte 

I.Erte – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

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

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

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

1.Anulēt ziņas par 1 personas deklarēto dzīvesvietu Viesītes novada, Rites pagasta, 

''Druviņās 7''-2. 

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

paziņot  R.K.uz deklarēto dzīvesvietu. 

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

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

stāšanās dienas. 

 

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

 

 

46.# 
Pamats: Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

12.panta pirmās daļas 2.punkts,  

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

Kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzives vietu'' 
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Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

I.Erte 

I.Erte – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

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

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

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

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

''Smeltēs''. 

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

paziņot  personai.  

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

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

stāšanās dienas. 

 

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

 

47.# 
Pamats: Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

12.panta pirmās daļas 2.punkts,  

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

Kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzives vietu'' 

 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

I.Erte 

I.Erte – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu  nav. 

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

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

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

1.Anulēt ziņas par 1 personas deklarēto dzīvesvietu Viesītes novada, Viesītē, 

Dzelzceļnieku ielā 5-6. 

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

paziņot  uz deklarēto dzīvesvietu. 

 

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

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

stāšanās dienas. 

Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr.1 

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

 
48.# 

Par projekta „Conservation of biodiversity in open wetland habitats of the LV-LT cross-

border region appying urgent and long-term management measures” / „Bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšana mitrājos LV-LT pārrobežu teritorijās nodrošinot 

nekavējošus un ilgtermiņa apsaimniekošanas pasākumus”/ izstrādi un iesniegšanu  

INTERREG Latvija-Lietuva programmā 
____________________________________________________ 

G. Dimitrijeva, R.Orups  

G.Dimitrijeva – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  
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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. projektu konkursa 

ietvaros ir 4 prioritātes: Ilgtspējīga un tīra vide, Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai, 

Sociālā iekļaušana kā teritorijas attīstības priekšnoteikums, Dzīves kvalitātes paaugstināšana caur 

efektīviem pakalpojumiem un administrēšanu. Sadarbībā ar potenciāliem partneriem Lietuvā un Latvijā ir 

izveidots projekta koncepts prioritātē „Ilgtspējīga un tīra vide”. Projektā plānotās darbības ir vērstas uz 

dabas daudzveidības saglabāšanu mitrājos. Galvenās aktivitātes dabas aizsardzības plāna izstrāde Supes 

purvam, mācības zemju īpašniekiem, kuru īpašumi atrodas Natura 2000 teritorijā, apmācības 

speciālistiem, pieredzes apmaiņa, informatīva materiāla izgatavošana.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, Viesītes novada attīstības programmas 2014.-

2020.gadam ilgtermiņa prioritātes IP3 „Dabas kapitāla un ainavu ilgtspējīga apsaimniekošana”, vidēja 

termiņa prioritātes VP4 „Gudra pārvalde pār resursiem”, Rīcības plāna 2014.-2020.gadam RV.2.2 

„Starp-pašvaldību sadarbības veicināšana” Uzdevumu 5 Realizēt starp-pašvaldību sadarbības 

projektus”, Uzdevumu 24 „Veicināt bioloģisko daudzveidību”, atklāti balsojot, par – 9 balsis (Jānis 

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

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

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Viesītes novada pašvaldības kā partnera dalību projektā „"Conservation of 

biodiversity in open wetland habitats of the LV-LT cross-border region  applying urgent and 

long-term management measures" /Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana  mitrājos LV-LT 

pārrobežu teritorijās nodrošinot nekavējošus un ilgtermiņa apsaimniekošanas pasākumus/ 

sadarbībā ar partneriem Lietuvā un Latvijā un iesniegt projektu prioritātē 1.2 „Paaugstināt 

integrāciju un efektivitāti vides resursu apsaimniekošanai”. 

2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības kā partnera budžetu par summu ne vairāk kā 

50 000,00 EUR (piecdesmit tūkstoši euro). 

3. Nodrošināt līdzfinansējumu 15% apjomā no attiecināmajām izmaksām par summu ne 

vairāk kā 7500,00 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti euro). 

4. Deleģēt domes priekšsēdētāju parakstīt partnera deklarāciju. 

 

Atbildīgais: Attīstības un plānošanas nodaļa 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektoram 

 

49.# 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma  

Viesītes novada, Rites pagasta, ''Liepāres” 

S.Puzāne 

S.Puzāne – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu  nav. 

Izskatīts 2017.gada 15.maija saņemtais iesniegums par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 56800010007, ar platību 8,5 ha atdalīšanu no viņam piederošā nekustamā 

īpašuma Viesītes novada, Rites pagasta, „Liepāres'' ar kadastra Nr. 56800040011. Tiek lūgts 

arī atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu ''Liepzari''. 

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”, Rites pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem” 2.nodaļas 2.5.punktu un grafisko daļu, atklāti balsojot, par – 9 balsis (Jānis 

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

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

novada dome NOLEMJ: 
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1. Atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56800010007, ar platību 8,5 

ha no viņam piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Rites pagasta, „Liepāres” ar 

kadastra Nr.56800040011, neizstrādājot zemes ierīcības projektu. 

2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu ''Liepzari'', Rites 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 

 

 

50.# 

Par starpgabala statusa saglabāšanu zemes vienībām īpašumā  

''Mazkārkļi'' Elkšņu pagastā 

S.Puzāne 

S.Puzāne – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

            Ir izskatīts Valsts zemes dienesta kadastra inženieres dokuments par starpgabala 

statusu Viesītes novada pašvaldībai piederošajai zemes vienībai 56880060139. Zemes vienība 

ieguvusi kadastra numuru pamatojoties uz Viesītes novada domes 12.04.2017. lēmuma Nr.29, 

prot.Nr.6 ''Par nosaukuma maiņu Viesītes novada pašvaldībai piekritīgajam zemes īpašumam 

un zemes vienības sadalīšanu'', kad tika sadalīta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

56580060188, kas ietilpst īpašuma Viesītes novada, Elkšņu pagasta, ''Mazkārkļi'' ar kadastra 

Nr. 56580060041, sastāvā. 

            Tā kā īpašuma sastāvā ir četras zemes vienības, no kurām trīs (ar kadastra 

apzīmējumiem 56580060138, 56880060140 un 56580060041) atbilst sarpgabala statusa 

prasībām, tad tām būtu jāsaglabā starpgabala statuss. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

56580060139 neatbilst starpgabala statusa prasībām, tai statuss nav saglabājams.    
  Pamatojoties uz 25.04.1995. likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

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

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

aktualizācijas noteikumi”, atklāti balsojot, par – 9 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana 

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

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

1. Saglabāt starpgabala statusu īpašuma ''Mazkārkļi'', Elkšņu pagasts, Viesītes 

novads, zemes vienībām: 

1.1. ar kadastra apzīmējumiem 56580060138 un 56880060140 (  nav iespējams 

nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)); 

1.2. ar kadastra apzīmējumu 56580060041 (konfigurācija nepieļauj attiecīgā 

zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam). 

2. Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu 

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

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai. 

 

51.# 

Par Viesītes novada bāriņtiesas ētikas kodeksa apstiprināšanu 

J.Dimitrijevs, S.Grigorjeva 

S.Grigorjeva – ziņo par sagatavoto bāriņtiesas Ētikas kodeksu, kas ir jāapstiprina domei.  

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt Ētikas kodeksu 

Deputātiem iebildumu nav. 



32 

 

 

    Izskatot Viesītes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Sandras Grigorjevas 2017.gada 

15.maija iesniegumu „Par bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normu noteikšanu”, lai 

uzlabotu Viesītes novada bāriņtiesas darba kultūru un vairotu sabiedrības uzticību bāriņtiesai, 

noteiktu Viesītes novada bāriņtiesas profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus,  

pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 4.panta trešo daļu, atklāti balsojot, par – 9 balsis (Jānis 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

              Apstiprināt Viesītes novada bāriņtiesas ētikas kodeksu (pielikumā uz 2 lapām). 

 

Atbildīgais: Viesītes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Viesītes novada domes 2017.gada 17.maija 

lēmumu (prot.Nr.9;51.#) 

Viesītes novada bāriņtiesas  

ētikas kodekss 
Izdots saskaņā ar Bāriņtiesu likuma  

4. panta trešo daļu. 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt Viesītes novada bāriņtiesas (turpmāk tekstā- 

Bāriņtiesa) priekšsēdētāja un locekļu (turpmāk tekstā- Bāriņtiesas darbinieki) profesionālās 

ētikas un uzvedības pamatprincipus, lai uzlabotu Bāriņtiesas darba kultūru un vairotu 

sabiedrības uzticību Bāriņtiesai. 

2. Ētikas kodeksā ietverti ētikas pamatprincipi Bāriņtiesas kopējo mērķu sasniegšanai un 

tās darbinieku rīcībai, kā arī noteikta kārtība, kādā tiek izskatīti jautājumi, kas saistīti ar ētikas 

normu pārkāpumiem. 

3. Bāriņtiesas darbinieki savā darbībā ievēro ētikas kodeksā noteiktos pamatprincipus, bet 

situācijās, kas nav minētas ētikas kodeksā, rīkojas atbilstoši vispārpieņemtajām uzvedības 

normām.  

 

II. Bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normas 

 

4. Bāriņtiesas darbinieks, pildot profesionālos pienākumus ievēro, profesionālās ētikas 

normas: 

4.1. taisnīgums un objektivitāte- 

4.1.1.rīkojas saskaņā ar Satversmi, Starptautiskajiem aktiem un Latvijas 

         Republikas likumdošanu un normatīvajiem aktiem; 

4.1.2.sekmē bērnu vai aizgādnībā esošu personu tiesību un tiesisko interešu 

         aizsardzību; 

4.1.3.profesionālos pienākumus veic bez jebkādas diskriminācijas, savā rīcībā 

         norobežojas no personiskām interesēm un ārējas ietekmes; 

4.1.4.rīkojas tā, lai kādai personai vai personu grupai neradītu nepamatotas  

         priekšrocības; 

4.1.5.vienmēr balstās uz pārbaudītu un objektīvu informāciju, spriedumos 

         pamatojas uz  iegūtiem faktiem un pierādījumiem. 

4.2.atbildīgums un godīgums- 

4.2.1.pienākumus veic ar augstu atbildības sajūtu, vienmēr uzņemas atbildību par      

                                 Saviem lēmumiem un rīcību; 

4.2.2.pienākumus veic precīzi, mērķtiecīgi, ir ieinteresēts to izpildē; 
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 4.2.3.uzticētos pienākumus vienmēr veic precīzi un godīgi; 

            4.2.4.darba inventāru lieto saudzīgi, ekonomiski un racionāli. 

4.3.profesionalitāte un konfidencialitāte- 

4.3.1.regulāri papildina savas profesionālās zināšanas, izrāda iniciatīvu un izsaka  

         priekšlikumus darba uzlabošanai; 

4.3.2. apgūst un darbā izmanto labāko Bāriņtiesas darbinieku pieredzi un praksi; 

4.3.3. ir paškritisks, spēj atzīt un labot pieļautās kļūdas; 

4.3.4.lietderīgi un efektīvi izmanto savu darba laiku. 

4.4.5.neizpauž informāciju, kas kļuvusi zināma un neizmanto to mērķiem, kas nav saistīti ar 

profesionālo pienākumu veikšanu; 

4.4.6.rūpējas par iegūtās informācijas aizsardzību, apzinās, ka viņa rīcībā esošā informācija 

izmantojama tikai Bāriņtiesas darba nodrošināšanai. 

 

III. Darbinieku uzvedības pamatprincipi 

 

5. Bāriņtiesas darbinieks saskarsmē ar kolēģiem un citiem sabiedrības locekļiem izturas 

ar cieņu un toleranci, respektē ikviena likumiskās intereses. Neizrāda nepamatotu labvēlību 

vai privilēģijas kādai no personām. Ar savu izturēšanos pret kolēģiem un citām personām 

nerada pamatu aizdomām par nekorektu vai negodprātīgu attieksmi un ietekmējamu rīcību. 

6. Bāriņtiesas darbinieks sadarbojas ar kolēģiem, sniedzot un saņemot nepieciešamo 

palīdzību profesionālo pienākumu izpildē. Bāriņtiesas darbinieks uzvedas atbilstoši 

vispārpieņemtajām uzvedības normām. Ievēro profesionālo etiķeti un kultūru, un ļaunprātīgi 

neizmanto kolēģu uzticēšanos. 

7. Profesionālo pienākumu pildīšanas laikā Bāriņtiesas darbinieks izvēlas tādu uzvedības 

stilu, kas neradītu šaubas par viņa objektivitāti un godīgumu. Bāriņtiesas darbinieka uzvedība 

un rīcība veido Bāriņtiesas tēlu sabiedrībā. Ar korektu uzvedību, ārējo izskatu un stāju veicina 

sabiedrības uzticēšanos Bāriņtiesai. 

8. Konflikta situācijās Bāriņtiesas darbinieks rīkojas objektīvi, ir savaldīgs un iecietīgs, 

izvērtē konflikta pušu argumentus, vienmēr mēģina rast konstruktīvu konflikta risinājumu, 

neaizskar konfliktā iesaistīto pušu cieņu. 

9. Bāriņtiesas darbinieks atturas pieņemt dāvanas un pateicības izpausmes, kas 

pielīdzināmas dāvanām, ja tās saistītas ar profesionālo pienākumu pildīšanu. 

 

IV. Interešu konflikta novēršana 

 

10. Bāriņtiesas darbinieks atsakās no tādu pienākumu veikšanas, kas saistīti ar viņa 

radinieku vai darījuma partneru mantiskām vai personiskām interesēm. 

11. Bāriņtiesas priekšsēdētājs izraugās citu darbinieku uzdevuma veikšanai, ja skartas 

darbinieku privātās intereses vai ir iespējams interešu konflikts. 

12. Bāriņtiesas darbinieks amata stāvokli un informāciju, kas iegūta, pildot amata 

pienākumus, izmanto tikai sabiedrības labā. Nav pieļaujama amata stāvokļa vai iestādes 

resursu izmantošana privātās interesēs. 

 

V. Ētikas kodeksa normu pārkāpumu izskatīšana 

 

13. Sūdzības par šajā kodeksā noteikto Bāriņtiesas darbinieka profesionālo ētikas normu, 

kā arī uzvedības pamatprincipu neievērošanu izskata Bāriņtiesas priekšsēdētājs vai Latvijas 

Bāriņtiesu darbinieku asociācijas Ētikas komisija. 

 

 

 Viesītes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja                                         S.Grigorjeva 
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52.# 

Par zemes  ierīcības projekta „Rutki”, Saukas pag., Viesītes nov. apstiprināšanu 

S.Puzāne 

S.Puzāne – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 
Izskatot SIA "GEO mērniecība" 15.05.2017. iesniegumu par izstrādāta zemes ierīcības projekta 

īpašumam „Rutki”, Saukas pag., Viesītes nov. ar kadastra Nr. 56880020001 apstiprināšanu, 

iepazīstoties ar izstrādātā zemes ierīcības projektu lietu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 

2.augusta noteikumiem Nr.505 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. punktu, „Zemes 

ierīcības likums”, 19.pantu atklāti balsojot, par – 9 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, 

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

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

 

1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu īpašumam „Rutki”, Saukas pag., Viesītes nov., 

ar kadastra nr. 56880020001. 

2. Zemes vienībai Nr. 1 ar kadastra apzīmējumu 56880020048 ( 46,3 ha platība) saglabāt nosaukumu 

„Rutki”, Saukas pag., Viesītes nov. 

      Zemes izmantošanas mērķis -0101- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir lauksaimniecība 

3. Zemes vienībām Nr.2 ( 13,0 ha platība) un Nr.6 ( 1,5 ha platība) mainīt nosaukumu   no „Rutki” uz 

„Gaiļezeri”, Saukas  pag., Viesītes nov. 

        Noteikt zemes izmantošanas mērķi-0201- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir 

mežsaimniecība 

4. Zemes vienībai Nr.3 ( 0,7 ha platība) mainīt nosaukumu   no „Rutki” uz Brieži-Rutki, Saukas  pag., 

Viesītes nov. 

         Noteikt zemes izmantošanas mērķi-1101- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā 

un ceļu zemes nodalījuma joslā. 

5. Zemes vienībai Nr. 4 ( 1,2 ha platība)  mainīt nosaukumu   no „Rutki” uz „Ābelītes 2”, Saukas  pag., 

Viesītes nov.  

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

lauksaimniecība. 

6. Zemes vienībai Nr. 5 ( 1,2 ha platība)  mainīt nosaukumu  no „Rutki” uz „Ābelītes 1”, Saukas  pag., 

Viesītes nov.  

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

lauksaimniecība 

7. Lēmums nosūtāms VZD Zemgales reģionālajai nodaļai. 

 
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne. 

 

53.# 

Par finanšu resursu plānošanu  

būvprojekta izstrādei elektroapgādes līniju pārbūvei 
____________________________________________________ 

A.Žuks, G. Dimitrijeva 

J.Dimitrijevs – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu sakarā ar to, ka  AS “Latvenergo” plāno 

veikt savus plānotos rekonstrukcijas darbus. Līdz ar to, arī pašvaldībai vajadzētu reizē veikt 

pārbūvi ielu apgaismojumam.  

G.Dimitrijeva – vajag būvniecības dokumentāciju vispirms, jāpiešķir līdzekļi būvprojekta 

izstrādei. 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Akciju sabiedrība „Sadales tīkls” 2018. gadā plāno veikt elektroapgādes līniju pārbūvi 

Viesītes pilsētā Brīvības ielā, Biržu ielā (posmā no Raiņa ielas līdz Biržu ielai 8), Raiņa ielā 

(posmā no Smilšu ielas līdz Biržu ielai) un Peldu ielā (posmā no Brīvības ielas līdz Raiņa 

ielai), kā rezultātā tiks demontēta esošā gaisvadu elektroapgādes līnija un līdz ar to arī 

demontēts pašvaldībai piederošais ielu apgaismojums. Lai iedzīvotājiem nodrošinātu ielu 
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apgaismojumu Viesītes pilsētā, nepieciešams izstrādāt būvprojektu un veikt būvniecību, 

ierīkojot jaunu ielu apgaismojuma tīklu laika posmā 2017. – 2018.gadam.   

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

atbilstoši Viesītes novada Attīstības programmas 2014.-2020. gadam ilgtermiņa prioritāti IP2 

„Ilgtspējīgi un augstvērtīgi pakalpojumi”, vidēja termiņa prioritāti VP3 „Publiskās 

infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” Rīcības plāna RV3.2 „Ceļu infrastruktūras 

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

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

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

1. Nodrošināt būvprojekta izstrādi Viesītē Brīvības ielā, Biržu ielā (posmā no Raiņa 

ielas līdz Biržu ielai 8), Raiņa ielā (posmā no Smilšu ielas līdz Biržu ielai) un Peldu ielā 

(posmā no Brīvības ielas līdz Raiņa ielai). 

2. Paredzēt no pamatbudžeta līdzekļiem summu ne vairāk kā 7000 EUR būvprojekta 

izstrādei “Ielu apgaismojuma pārbūve Brīvības, Biržu, Raiņa un Peldu ielās, Viesītē, Viesītes 

novadā”. 

Atbildīgie: Attīstības un plānošanas un finanšu nodaļas  

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrole: pašvaldības izpilddirektoram 

 

 

 

54.# 

Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam 

un aizvietošanu atvaļinājuma laikā 
--------------------------------------------------------------------- 

D.Vītola 

D.Vītola – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

Deputātiem iebildumu  nav. 

Izskatot Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Jāņa Dimitrijeva iesniegumu par 

ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu no 29.05.2017. līdz 31.05.2017. pamatojoties uz Darba 

likuma 151.pantu, likuma „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likums” 41.pantu, Viesītes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikuma 53.punktu, Viesītes novada domes 2016.gada 12.decembra lēmumu Nr.10 

(prot.Nr.17) „Par Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja un domes deputātu 

atlīdzības koeficientu apstiprināšanu”, atklāti balsojot, par – 7 balsis (Svetlana Andruškeviča,  

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

nav, atturas-nav, nepiedalās – 2 (pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un 

pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Jānis 

Dimitrijevs un Andris Baldunčiks lēmuma pieņemšanā nepiedalās) Viesītes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Jānim Dimitrijevam no 

2017.gada 29.maijam līdz 31.maijam(ieskaitot) neizmantoto papildus atvaļinājumu 

par 2016.gadu – 3 darba dienas.   

2. Domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā priekšsēdētāja pienākumus pilda domes 

priekšsēdētāja vietnieks Andris Baldunčiks. 

3. Darba samaksu A.Baldunčikam noteikt saskaņā ar Viesītes novada domes 2016.gada 

12.decembra lēmuma Nr.10 (prot.Nr.17) „Par Viesītes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja un domes deputātu atlīdzības koeficientu apstiprināšanu” 3.punktu – 

stundas tarifa likme EUR 7,83 domes priekšsēdētāja vietniekam par domes 

priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu, atlīdzību nosakot par faktiski nostrādātajām darba 

stundām. 
Zināšanai: Kancelejas vadītājai D.Vītolai, algu grāmatvedei D.Pērkonei 
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55.# 

Par nekustamā īpašuma Viesītes novada, Rites pagasta, ''Ābelītes'' sadalīšanu 

J.Dimitrijevs, S.Puzāne 

S.Puzāne – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu  nav. 

 

 Izskatot  pilnvarotās personas SIA „Kurzemes Mežsaimnieks” 04.04.2017. iesniegumu  

par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Ābelītes”, Rites pag., Viesītes nov. un 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”, Rites pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 2.nodaļas 2.5. 

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

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

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

 

1. Atļautsadalīt nekustamo īpašumu Viesītes novada, Elkšņu pagasta, ''Ābelītes'' ar 

kadastra numuru 56800040087 ,  atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56800040088 

5,9 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu. 

2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Ābeļmeži”, Rites pagasts, Viesītes 

novads. 

3.  Noteikt lietošanas mērķi 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība.   

4. Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu 

apkalpošanas centrā. 

 
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne 

Zināšanai: pilnvarotajai personai SIA „Kurzemes Mežsaimnieks” 
 

 

Sēde beidzas plkst.16.00 

 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs                                                                        J.Dimitrijevs 

23.05.2017. 

 

 

Protokoliste                                                       D.Vītola 

23.05.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


