Latvijas Republika

Viesītes novada pašvaldība

VIESĪTES NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90000045353
Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads , LV-5237, tālr. 65245179; 65207294, e-pasts: dome@viesite.lv

SĒDES PROTOKOLS
Viesītes novada Viesītē

2017.gada 29.jūnijā

Nr.11

Sēde sasaukta plkst.14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdi vada:
Novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks
Sēdi protokolē:
Pašvaldības kancelejas vadītāja Daina Vītola
Piedalās novada domes deputāti: Dainis Černauskis (līdz 2.jautājumam) Vita Elksne (no
2.jautājuma), Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce (no 2.jautājuma), Juris Līcis, Roberts Orups,
Svetlana Puzāne, Laura Zvirbule
Nepiedalās:
Svetlana Andruškeviča – tikšanās Izglītības un zinātnes ministrijā darba jautājumos
Sanita Lūse- personīgu iemeslu dēļ
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Anita Maļinovska – galvenā grāmatvede
Lidija Medvecka – finansiste
Ināra Erte – pašvaldības juriste
Gunta Dimitrijeva - Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Austra Niķe jaunatnes lietu speciāliste (pie 15.jautājuma)
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 Alfons Žuks par pašvaldības darbu.
Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Alfons Žuks atklāj domes sēdi
A.Žuks – ierosina apstiprināt darba kārtību kopumā ar 16.jautājumiem.
Domes deputātiem iebildumu nav.
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Atklāti balsojot, par – 7 balsis (Alfons Žuks, Dainis Černauskis, Anatolijs Kvitkovs, Juris
Līcis, Roberts Orups, Svetlana Puzāne, Laura Zvirbule) pret- nav, atturas- nav, Viesītes
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību kopumā ar 55.jautājumiem
DARBA KĀRTĪBA:
1.
Par izmaiņām Viesītes novada pašvaldības domes deputātu sastāvā.
Ziņo: A.Žuks
2.
Par Viesītes novada pašvaldības 2016.gada publisko gada pārskatu.
Ziņo: A.Žuks, A.Maļinovska
3.
Par Viesītes novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām.
Ziņo: A.Žuks
4.
Par Viesītes novada pašvaldības pārstāvja nominēšanu Zemgales plānošanas reģiona
attīstības padomē.
Ziņo: A.Žuks
5.
Par Kapitāla daļu turētāja pārstāvi pašvaldības kapitālsabiedrībās, kooperatīvajā
sabiedrībā “Ritenis”, SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, SIA “Jēkabpils autobusu parks”.
Ziņo: A.Žuks
6.
Par Viesītes novada domes pastāvīgo komisiju un pašvaldības apbalvojumu
piešķiršanas padomes izveidošanu.
Ziņo: A.Žuks
7.
Par domes pastāvīgo komiteju nolikumu apstiprināšanu
Ziņo: A.Žuks
8.
Par finansiālo atbalstu labdarības akcijai “Dzīvo vesels”.
Ziņo: A.Žuks
9.
Par finansiālo atbalstu Sēlijas Sporta skolas komandas dalībai futbola turnīrā
sadraudzības pilsētā Židačivā (Ukraina).
Ziņo: A.Žuks
10.
Par dalību SAM 4.3.1. aktivitātē “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER
izmantošanu centralizētajā siltumapgādē”
Ziņo: M.Blitsons
11.
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Ziņo: A.Žuks
12.
Par “Viesītes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam” ieviešanas
uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu.
Ziņo: G.Dimitrijeva
13.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ”Svalbāni” Rites
pagasts
Ziņo: J.Līcis
14.
Par atļaujas izsniegšanu šautuves ierīkošanai.
Ziņo: J.Līcis
PAPILDUS JAUTĀJUMI:
15. Par finansiālo atbalstu Ziedoņa fonda projektam “1836”- ceļa marķējuma zīmes iegādei
Ziņo: A.Žuks
16.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ”Upmaļi” Saukas
pagasts
Ziņo: S.Puzāne
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1.#
Par izmaiņām Viesītes novada pašvaldības domes deputātu sastāvā
----------------------------------------------------------------------------------A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatot deputāta Daiņa Černauska personīgo iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu
sakarā ar to, ka viņš turpinās pildīt Elkšņu pagasta pārvaldes vadītāja amatu un deputātes
Sanitas Lūses personīgo iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu sakarā ar to, ka viņa
turpinās pildīt Saukas pagasta pārvaldes vadītāja amatu sakarā ar noteiktajiem amatu
savienošanas ierobežojumiem pašvaldības domes deputātiem, saskaņā ar Viesītes novada
vēlēšanu komisijas 2017.gada 22.jūnija sēdes protokolu Nr.10 un protokolu Nr.11,
pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 38.pantu, likumu „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā”, likuma „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta
statusa likums” 3.pantu, instrukciju “Kārtība, kādā nosakāms deputāta kandidāts bijušā
deputāta vietā”, atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks,, Anatolijs Kvitkovs, Juris Līcis,
Roberts Orups, Svetlana Puzāne, Laura Zvirbule) pret – nav, atturas-nav, nepiedalās- Dainis
Černauskis, deputātes Svetlana Andruškeviča un Sanita Lūse domes sēdē nepiedalās),
Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Sakarā ar deputāta Daiņa Černauska palikšanu Viesītes novada Elkšņu pagasta
pārvaldes vadītāja amatā, izbeigt Daiņa Černauska deputāta pilnvaras ar 2017.gada
29.jūniju.
2. Viesītes novada pašvaldības domes deputātu sastāvā ar 2017.gada 29.jūniju iekļaut
vēlētāju apvienības „Strādāsim kopā” deputāti Vitu Elksni.
3. Veikt grozījumus Viesītes novada domes 2017.gada 16.jūnija lēmumā Nr.3
(prot.Nr.10) „Par Viesītes novada domes pastāvīgo komiteju izveidošanu un pastāvīgo
komiteju locekļu ievēlēšanu” un Finanšu komitejas sastāvā; Attīstības,
lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas sastāvā Daiņa
Černauska vietā iekļaut deputāti Vitu Elksni.
4. Sakarā ar deputātes Sanitas Lūses palikšanu Viesītes novada Saukas pagasta pārvaldes
vadītāja amatā, izbeigt Sanitas Lūses deputāta pilnvaras ar 2017.gada 29.jūniju.
5. Viesītes novada pašvaldības domes deputātu sastāvā ar 2017.gada 29.jūniju iekļaut
vēlētāju apvienības „Viesītes novads- mūsu mājas” deputāti Ivetu Līci.
6. Veikt grozījumus Viesītes novada domes 2017.gada 16.jūnija lēmumā Nr.3
(prot.Nr.10) „Par Viesītes novada domes pastāvīgo komiteju izveidošanu un pastāvīgo
komiteju locekļu ievēlēšanu” un Finanšu komitejas sastāvā Sanitas Lūses vietā
iekļaut deputāti Ivetu Līci.
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, kancelejai

2.#
Par Viesītes novada pašvaldības 2016.gada publisko gada pārskatu
A.Žuks, A.Maļinovska

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 72.pantu, Ministru kabineta 2010.gada 5.maija
noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, ņemot vērā domes
Finanšu komitejas 2017.gada 26.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par – 8
balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups,
Svetlana Puzāne, Laura Zvirbule), pret – nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības 2016.gada publisko gada pārskatu.
2. Publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” ziņojumu par publiskā gada
pārskata pieņemšanu un iespēju iepazīties ar pilnu tā tekstu Viesītes novada
pašvaldības kancelejā, Viesītes bibliotēkā un Viesītes novada pašvaldības mājaslapā.
3. Nodrošināt publiskā gada pārskata pieejamību Viesītes novada pašvaldības
kancelejā, Viesītes bibliotēkā un pašvaldības mājaslapā.
Pielikumā: Viesītes novada pašvaldības 2016.gada publiskais pārskats uz 49 lapām.
Atbildīgais – pašvaldības galvenā grāmatvede A.Maļinovska.

3.#
Par Viesītes novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām
---------------------------------------------------------------------------------A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 62.pantu, Ministru kabineta 2009.gada
15.decembra noteikumiem Nr.1486 ''Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti'', Viesītes novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites
kārtošanas un organizēšanas metodiku, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2017.gada
26.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par – 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne,
Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Roberts Orups, Svetlana Puzāne, Laura Zvirbule), pret – nav,
atturas-nav, nepiedalās balsošanā – 1 (Juris Līcis), Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt ka pirmā paraksta tiesības ir Viesītes novada pašvaldības domes
priekšsēdētājam Alfonam Žukam.
2. Noteikt, ka pirmā paraksta tiesības gadījumos, kad novada domes priekšsēdētājs
tiek aizvietots likumdošanā noteiktajā kārtībā- ir domes priekšsēdētāja vietniecei Laurai
Zvirbulei.
3. Noteikt, ka otrā paraksta tiesības bankas dokumentos ir pašvaldības galvenajai
grāmatvedei Anitai Maļinovskai.
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, kancelejai

4.#
Par Viesītes novada pašvaldības pārstāvja nominēšanu
Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomē
---------------------------------------------------------------------------------A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
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Pamatojoties uz Reģionālās attīstības likuma 17.panta 1.daļu, ņemot vērā Zemgales
plānošanas reģiona izpilddirektora V.Veipa 2017.gada 12.jūnija vēstuli Nr.17.1-6/106e “Par
pārstāvja nominēšanu dalībai Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomei”, ņemot vērā
domes Finanšu komitejas 2017.gada 26.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par –
7 balsis ( Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups, Svetlana
Puzāne, Laura Zvirbule), pret – nav, atturas-nav, nepiedalās- 1 (Alfons Žuks), Viesītes
novada dome NOLEMJ:
1. Nominēt Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Alfonu Žuku dalībai
Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomē.
2. Lēmums nosūtāms Zemgales plānošanas reģionam.
Izpildei: pašvaldības kancelejai
5.#
Par kapitāla daļu turētāja pārstāvi pašvaldības kapitālsabiedrībās, kooperatīvajā
sabiedrībā „Ritenis”, SIA „Vidusdaugavas SPAAO”, SIA „Jēkabpils autobusu parks”
---------------------------------------------------------------------------------A.Žuks, J.Līcis
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
J.Līcis – kā būs ar pārstāvi Lauku partnerībā “Sēlija”
A.Žuks – jautājums tiek risināts saskaņojot ar partnerības valdi un tas tiks skatīts nākošajā
domes sēdē.
Citi jautājumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”
11.panta pirmās daļas 1.punktu un Viesītes novada domes 2017.gada 16.jūnija lēmumu Nr.1
(prot.Nr.10) „Par Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ievēlēšanu”, ņemot vērā
domes Finanšu komitejas 2017.gada 26.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par –
7 balsis ( Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups, Svetlana
Puzāne, Laura Zvirbule), pret – nav, atturas-nav, nepiedalās- 1 (Alfons Žuks), Viesītes
novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka ar 2017.gada 16.jūniju kapitāla daļu turētāja pārstāvis Viesītes
novada pašvaldībai piederošajās kapitālsabiedrībās: sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Viesītes komunālā pārvalde”, SIA „Viesītes transports”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs”, SIA „Pērlīte” ir Viesītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Alfons Žuks.
2. Noteikt, ka ar 2017.gada 16.jūniju Viesītes novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Alfons Žuks ir Viesītes novada pašvaldības, kā kooperatīvās sabiedrības
„Ritenis” biedra, pārstāvis.
3. Noteikt, ka ar 2017.gada 16.jūniju kapitāla daļu turētāja pārstāvis SIA
„Vidusdaugavas SPAAO” Viesītes novada pašvaldībai piederošajām kapitāla daļām ir
Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks.
4. Noteikt, ka ar 2017.gada 16.jūniju kapitāla daļu turētāja pārstāvis SIA „Jēkabpils
autobusu parks” Viesītes novada pašvaldībai piederošajām kapitāla daļām ir Viesītes novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks .
5.Ar šo lēmumu spēku zaudē Viesītes novada domes 2013.gada 20.jūnija lēmums Nr.4
(prot.Nr.10) “Par Kapitāla daļu turētāja pārstāvi pašvaldības kapitālsabiedrībās, kooperatīvajā
sabiedrībā “Ritenis”, SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, SIA “Jēkabpils autobusu parks””.
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Lēmums nosūtāms kapitālsabiedrībām zināšanai.
Izpildei- pašvaldības kancelejai

6.#
Par Viesītes novada pašvaldības domes pastāvīgo komisiju un pašvaldības apbalvojumu
piešķiršanas padomes izveidošanu
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu,
atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris
Līcis, Roberts Orups, Svetlana Puzāne, Laura Zvirbule), pret – nav, atturas-nav, Viesītes
novada dome NOLEMJ:
1. Atsevišķu pašvaldības funkciju veikšanai izveidot šādas pastāvīgās Viesītes novada
pašvaldības domes komisijas:
1.1. Administratīvo komisiju 6 komisijas locekļu sastāvā:
1.1.1.domes priekšsēdētāja vietniece Laura Zvirbule,
1.1.2. deputāts Anatolijs Kvitkovs,
1.1.3 .deputāte Vita Elksne,
1.1.4. bāriņtiesas priekšsēdētāja Sandra Grigorjeva;
1.1.5. pašvaldības juriste Ināra Erte;
1.1.6. pašvaldības policijas inspektors Jānis Pučinskis.
1.2. Iepirkumu komisiju 5 komisijas locekļu sastāvā:
1.2.1. deputāts Juris Līcis,
1.2.2. deputāts Roberts Orups,
1.2.3. deputāte Svetlana Puzāne,
1.1.4. pašvaldības juriste Ināra Erte,
1.2.5. pašvaldības finansiste Lidija Medvecka.
1.3.Komunālo jautājumu komisiju 7 komisijas locekļu sastāvā::
1.3.1. domes priekšsēdētāja vietniece Laura Zvirbule,
1.3.2. deputāte Svetlana Andruškeviča,
1.3.3. pārvalžu vadītāji Dainis Černauskis, Sanita Lūse, Lilita Bārdule,
1.3.4. SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs Māris Blitsons un
grāmatvede Ligita Rieksta.
1.4.Bilanču un revīzijas komisiju 5 komisijas locekļu sastāvā:
1.4.1. domes priekšsēdētājs Alfons Žuks,
1.4.2. deputāts Juris Līcis,
1.4.3. galvenā grāmatvede Anita Maļinovska,
1.4.4. finansiste Lidija Medvecka,
1.4.5. algu grāmatvede Daiga Pērkone.
1.5. Nekustamo īpašumu apsekošanas un sakārtošanas komisiju 9 komisijas locekļu
sastāvā:
1.5.1. deputāte Vita Elksne,
1.5.2. deputāts Anatolijs Kvitkovs,
1.5.3. lauksaimniecības konsultante Ligita Kadžule,
1.5.4. pagastu pārvalžu vadītāji Dainis Černauskis, Sanita Lūse, Lilita Bārdule,
1.5.5. būvinženieris Gatis Puzāns,
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1.5.6. Sēlijas virsmežniecības Viesītes nodaļas vecākais mežzinis Vigonts Kuklis un
mežzinis Jānis Paegļkalns.
1.6.Ceļa fonda komisiju 6 komisijas locekļu sastāvā:
1.6.1. domes priekšsēdētājs Alfons Žuks,
1.6.2. pašvaldības speciālists, atbildīgais par pašvaldības ceļiem Zigmunds Avens,
1.6.3. galvenā grāmatvede Anita Maļinovska,
1.6.4. pagastu pārvalžu vadītāji Dainis Černauskis, Sanita Lūse, Lilita Bārdule.
1.7.Publisko pasākumu rīkošanas saskaņošanas komisiju 5 komisijas locekļu sastāvā:
1.7.1. pašvaldības izpilddirektors,
1.7.2. deputāts Roberts Orups,
1.7.3. deputāte Iveta Līce,
1.7.4. Viesītes kultūras pils direktore Raisa Vasiļjeva,
1.7.5. pašvaldības policijas inspektors Jānis Pučinskis.
1.8. Dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisiju 5 komisijas locekļu sastāvā:
1.8.1. kancelejas vadītāja Daina Vītola,
1.8.2. lietvede Liene Maisaka,
1.8.3. finansiste Lidija Medvecka,
1.8.4. attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Dimitrijeva,
1.8.5. iepirkumu speciāliste Silvija Eglīte
1.9. Viesītes novada Medību koordinācijas komisiju 4 komisijas locekļu sastāvā:
1.9.1. pašvaldības izpilddirektors kā Viesītes novada pašvaldības pārstāvis,
1.9.2. Sēlijas virsmežniecības, Viesītes nodaļas vecākais mežzinis Vigonts Kuklis,
1.9.3. Latvijas Mednieku savienības pārstāvis Guntis Baumanis,
1.9.4. LAD Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāve, Valsts atbalsta
un LEADER pasākumu daļas vadītāja Judīte Prodniece.
1.10.Lauksaimniecības zemju pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisiju 4 komisijas
locekļu sastāvā :
1.10.1. pašvaldības izpilddirektors,
1.10.2. deputāte Svetlana Puzāne,
1.10.3. deputāte Svetlana Andruškeviča,
1.10.4. deputāte Iveta Līce
1.10.5. pašvaldības speciālists Zigmunds Avens.
2. Komisiju organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošināt pašvaldības administrācijas
darbiniekiem.
3.Atcelt Viesītes novada domes 2013.gada 20.jūnija lēmumu Nr.5;prot.Nr.10 “Par Viesītes
novada domes pastāvīgajām komisijām”, atcelt Viesītes novada domes 2015.gada
23.septembra lēmumu Nr.36; prot.Nr.11 “Par Viesītes novada Medību koordinācijas komisijas
izveidošanu un komisijas nolikuma apstiprināšanu”, atcelt Viesītes novada domes 2014.gada
12.novembra lēmumu Nr.25;prot.Nr.14 “Par komisijas izveidošanu lauksaimniecības zemju
pirmpirkuma tiesību izvērtēšanai.
5.
Viesītes novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanai, saskaņā ar nolikumu,
izveidot Viesītes novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas padomi: šādā sastāvā:
domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, domes priekšsēdētāja vietniece Laura Zvirbule, domes
Sociālo, kultūras, izglītības un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Svetlana
Andruškeviča, pagastu pārvalžu vadītāji Dainis Černauskis, Sanita Lūse, Lilita Bārdule,
pašvaldības izpilddirektors.
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, kancelejai

7.#
Par domes pastāvīgo komiteju nolikumu apstiprināšanu
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavotajiem komiteju nolikumu projektiem, kas skatīti komiteju sēdēs.
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Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt komiteju nolikumu projektus..
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” V nodaļu, Viesītes novada domes 2017.gada
16.jūnija lēmumu Nr.3 (prot.Nr.10) „Par Viesītes novada domes pastāvīgo komiteju
izveidošanu un pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu”, ņemot vērā domes Finanšu komitejas
2017.gada 26.jūnija lēmumu, domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas 2017.gada 26.jūnija lēmumu, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu
apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 26.jūnija sēdes lēmumu, atklāti balsojot, par – 8 balsis
(Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups,
Svetlana Puzāne, Laura Zvirbule), pret – nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Viesītes novada domes pastāvīgo komiteju nolikumus:
1. Finanšu komitejas nolikums (pielikumā uz 2 lapām).
2. Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas nolikums (pielikumā uz 2
lapām).
3. Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas nolikums (pielikumā
uz 3 lapām).
Zināšanai: kancelejai, domes komitejām

FINANŠU KOMITEJAS NOLIKUMS
Viesītes novada Viesītē
1.Vispārīgie noteikumi.
1.1.Viesītes novada domes Finanšu komiteja (turpmāk tekstā – komiteja) izveidota uz
Viesītes novada pašvaldības domes pilnvaru laiku un ir pakļauta Viesītes novada
domei.
1.2.Savā darbībā komiteja ievēro Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta noteikumus,
citus normatīvos dokumentus, Viesītes novada domes lēmumus, saistošos noteikumus, kā
arī šo nolikumu.
1.3.Komiteja veic savus uzdevumus sadarbojoties ar visām juridiskajām un fiziskajām
personām, stingri ievērojot likumdošanā noteiktos normatīvos aktus, likumus, kas saistoši
pašvaldībām.
2. Galvenie uzdevumi.
2.1. Finanšu komiteja:
2.1.1. nodrošina pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanu, izskata citu pastāvīgo komiteju
sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai domes sēdē;
2.1.2. sniedz atzinumus par budžeta projektu, tajā veicamajiem grozījumiem, kā arī par
prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;
2.1.3. sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par
domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem
izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;
2.1.4. sniedz priekšlikumus par pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu;
2.1.5. sniedz priekšlikumus un atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu;
2.1.6. savas kompetences ietvaros izskata pašvaldības amatpersonu, iestāžu,
kapitālsabiedrību, komiteju, komisiju, darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un
projektus;
2.1.7. veic citus likumā “Par pašvaldībām” noteiktos pienākumus.
3. Komitejas tiesības.
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3.1. iepazīties ar pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību dokumentāciju, saņemt dokumentu
norakstus (kopijas), kas nepieciešami jautājumu izlemšanai komitejas sēdē;
3.2. saņemt no pašvaldības iestādēm, kapitālsabiedrībām, nepieciešamos dokumentus un
paskaidrojumus jautājumos, kuri ir komitejas kompetencē;
4.Komitejas struktūra.
4.1.Komiteja izveidota 9 (deviņu) deputātu sastāvā, tās struktūra:
4.1.1. komitejas priekšsēdētājs;
4.1.2. komitejas priekšsēdētāja vietnieks;
4.1.3. komitejas locekļi;
4.1.4. komitejas sekretāre.
4.2.Nepieciešamības gadījumā komiteja var pieaicināt arī citu institūciju pārstāvjus (bez
balsstiesībām).
4.3. Komitejas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā vietnieks:
4.3.1. nosaka to jautājumu loku, kas iekļaujami komitejas sēdes darba kārtībā;
4.3.2. vada komitejas darbu, ir atbildīgs par komitejas uzdevumu izpildi;
4.3.3. vada komitejas sēdes;
4.3.4. pārstāv komitejas intereses valsts un sabiedriskajās iestādēs.
4.4. Komitejas locekļi savas funkcijas realizē bez īpaša pilnvarojuma, saskaņojot savu rīcību
ar komitejas priekšsēdētāju.
4.5.Komitejas sekretāre:
4.5.1. kārto komitejas sēžu organizatoriskos jautājumus;
4.5.2. protokolē komitejas sēdes, kārto komitejas lietvedību, veic dokumentu uzskaiti un
nodrošina to saglabāšanu.
4.6.Par piedalīšanos komitejas darbā, kā arī par tās uzdoto pienākumu un uzdevumu izpildi
deputāti saņem atlīdzību saskaņā ar Viesītes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikumu.
5. Komitejas darba organizācija.
5.1. Komiteja jautājumu izskata pamatojoties uz fizisku un juridisku personu iesniegumiem,
komitejas priekšsēdētāja, vietnieka un locekļu iesniegtajiem priekšlikumiem. Iesniegumi tiek
pieņemti līdz komitejas sēdes darba uzsākšanai.
5.2. Komitejas sēdes tiek sasauktas ne retāk kā vienu reizes mēnesī pēc komitejas
priekšsēdētāja ierosinājuma. Komitejas sēdes ir atklātas. Komitejas locekļiem un komitejas
priekšsēdētājam ir tiesības uz sēdi uzaicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības.
5.3. Komitejas priekšsēdētājs sagatavo, sasauc un vada komitejas sēdi un sastāda sēdes darba
kārtību, raugās, lai komitejas lēmumi būtu ierakstīti protokolā, kā arī kontrolē komitejas
lēmumu izpildi.
5.4.Komiteja ir tiesīga izskatīt jautājumus, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse no komitejas
sastāva. Komiteja pieņem lēmumus ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās
līdzīgi, izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja balss.
5.5.Komitejas sēžu darba gaitu atspoguļo komitejas sekretāre protokolā. Komitejas sēdes
protokolu paraksta komitejas priekšsēdētājs un visi klātesošie komitejas locekļi.
6. Ar šī nolikuma pieņemšanu spēku zaudē 2013.gada 17.jūlijā pieņemtais Viesītes novada
domes Finanšu komitejas nolikums.
Novada domes priekšsēdētājs
Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Alfons Žuks
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SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA
JAUTĀJUMU KOMITEJAS
NOLIKUMS
Viesītes novada Viesītē
1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Viesītes novada pašvaldības domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komiteja (turpmāk tekstā – komiteja) izveidota uz Viesītes novada domes pilnvaru laiku
un ir pakļauta Viesītes novada domei.
1.2. Savā darbībā komiteja ievēro Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta
noteikumus, citus normatīvos dokumentus, Viesītes novada pašvaldības lēmumus, saistošos
noteikumus, kā arī šo nolikumu.
1.3. Komiteja veic savus uzdevumus sadarbojoties ar valsts, pašvaldības, nevalstiskajām
organizācijām, kā arī, ar citām juridiskām personām savas kompetences ietvaros.
2. Galvenie uzdevumi.
2.1.Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja sagatavo izskatīšanai
domes sēdē jautājumus:
2.1.1. par sociālo palīdzību un sociālo aprūpi;
2.1.2. par veselības aprūpi un aizsardzību;
2.1.3. par izglītību, kultūru, sportu un brīvā laika nodarbībām;
2.1.4. par sadarbību ar reliģiskajām organizācijām.
2.2.Savas kompetences ietvaros izskata savā kontrolē esošo amatpersonu, iestāžu,
kapitālsabiedrību, komisiju budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu komitejā.
2.3.Komiteja koordinē sociālo, izglītības, kultūras un sporta iestāžu un struktūrvienību
darbu pašvaldības teritorijā:
2.3.1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs”;
2.3.2. Viesītes novada Sociālais dienests;
2.3.3. Veco ļaužu nams;
2.3.4. Viesītes vidusskola;
2.3.5. Rites pamatskola;
2.3.6. Pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”;
2.3.7. Viesītes Mūzikas un mākslas skola;
2.3.8. Sēlijas Sporta skola;
2.3.9. Viesītes kultūras pils;
2.3.10. Lones Tautas nams;
2.3.11. Rites Tautas nams;
2.3.12. Elkšņu kultūras nams;
2.3.13. Viesītes bibliotēka;
2.3.14. Saukas pagasta Saukas bibliotēka;
2.3.15. Saukas pagasta Lones bibliotēka
2.3.16. Rites pagasta bibliotēka;
2.3.17. Elkšņu pagasta bibliotēka;
2.3.18. Viesītes muzejs “Sēlija”;
2.3.19. Viesītes Sporta klubs.
2.3.20. Jaunatnes iniciatīvu centrs
2.4.Komitejai, veicot tās pārziņā esošo iestāžu, kapitālsabiedrību darba kontroli, ir
tiesības:
2.4.1. iepazīties ar pašvaldības administrācijas, iestāžu, kapitālsabiedrību dokumentāciju,
saņemt dokumentu norakstus, kas nepieciešami jautājumu izlemšanai komitejas sēdēs;
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2.4.2. saņemt no pašvaldības amatpersonām, iestāžu,
nepieciešamos dokumentus un paskaidrojumus.

kapitālsabiedrību

vadītājiem

3. Komitejas struktūra.
3.3.Komiteja izveidota 4 (četru) deputātu sastāvā, tās struktūra:
3.3.1. komitejas priekšsēdētājs;
3.3.2. komitejas priekšsēdētāja vietnieks;
3.3.3. komitejas locekļi;
3.3.4. komitejas sekretāre.
3.4.Nepieciešamības gadījumā komiteja var pieaicināt arī citu institūciju pārstāvjus (bez
balsstiesībām).
3.5.Komitejas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā vietnieks:
3.5.1. nosaka to jautājumu loku, kas iekļaujami komitejas sēdes darba kārtībā;
3.5.2. vada komitejas darbu, ir atbildīgs par komitejas uzdevumu izpildi;
3.5.3. vada komitejas sēdes;
3.5.4. pārstāv komitejas intereses valsts un sabiedriskajās iestādēs.
3.6.Komitejas locekļi savas funkcijas realizē bez īpaša pilnvarojuma, saskaņojot savu rīcību
ar komitejas priekšsēdētāju.
3.7.Par piedalīšanos komitejas darbā, kā arī par tās uzdoto pienākumu un uzdevumu izpildi
deputāti saņem atlīdzību saskaņā ar Viesītes novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumu.
3.8.Komitejas sekretāre:
3.8.1. kārto komitejas sēžu organizatoriskos jautājumus;
3.8.2. protokolē komitejas sēdes, kārto komitejas lietvedību, veic dokumentu uzskaiti un
nodrošina to saglabāšanu.
4. Komitejas darba organizācija.
4.3.Komiteja jautājumu izskata pamatojoties uz fizisku un juridisku personu iesniegumiem,
komitejas priekšsēdētāja, vietnieka un locekļu iesniegtajiem priekšlikumiem.
4.4.Komitejas sēdes tiek sasauktas ne retāk kā vienu reizi mēnesī pēc komisijas priekšsēdētāja
ierosinājuma. Komitejas sēdes ir atklātas. Tajās var piedalīties katrs domes deputāts.
Komitejas locekļiem un tās priekšsēdētājam ir tiesības uz sēdi uzaicināt speciālistus,
kuriem ir padomdevēja tiesības.
4.5.Komitejas priekšsēdētājs sagatavo, sasauc un vada komitejas sēdes un sastāda sēdes darba
kārtību, raugās, lai komitejas lēmumi būtu ierakstīti protokolā, kā arī kontrolē komitejas
lēmumu izpildi.
4.6.Komiteja ir tiesīga izskatīt jautājumus, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse no komitejas
sastāva, komiteja pieņem lēmumus ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās
līdzīgi, izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja balss.
4.7.Komitejas sēžu darba gaitu atspoguļo komitejas sekretāre protokolā. Komitejas sēdes
protokolu paraksta komitejas priekšsēdētājs un visi klātesošie komitejas locekļi.
5.Ar šī nolikuma pieņemšanu spēku zaudē 2013.gada 17.jūlijā pieņemtais Viesītes novada domes
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta komitejas nolikums.

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas priekšsēdētāja

Svetlana Andruškeviča
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ATTĪSTĪBAS, LAUKSAIMNIECĪBAS UN
ĪPAŠUMU APSAIMNIEKOŠANAS KOMITEJAS
NOLIKUMS
Viesītes novada Viesītē
1.Vispārīgie noteikumi.
1.1.Viesītes novada domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas
komiteja (turpmāk tekstā – komiteja) izveidota uz Viesītes novada pašvaldības
domes pilnvaru laiku un ir pakļauta Viesītes novada domei.
1.2.Savā darbībā komiteja ievēro Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta noteikumus,
citus normatīvos dokumentus, Viesītes novada pašvaldības domes lēmumus, saistošos
noteikumus, kā arī šo nolikumu.
1.3.Komiteja veic savus uzdevumus sadarbojoties ar valsts, pašvaldības, nevalstiskajām
organizācijām, kā arī, ar citām juridiskām personām savas kompetences ietvaros.
2. Galvenie uzdevumi.
2.1. Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komiteja sagatavo
izskatīšanai domes sēdē jautājumus:
2.1.1. par teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem;
2.1.2. par starptautisko sadarbību;
2.1.3. par sadarbību ar citām pašvaldībām;
2.1.4. par uzņēmējdarbību un tūrisma attīstību pašvaldības teritorijā;
2.1.5. par satiksmes organizāciju pašvaldības un starpnovadu teritorijā:
2.1.6. par projektu sagatavošanu (t.sk. investīciju), īstenošanu un budžeta izmantošanu
attīstības mērķiem;
2.1.7. par pagastu pārvalžu darbības jautājumiem;
2.1.8. par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, pārvaldīšanu,
atsavināšanu;
2.1.9. par zemes nomas līgumu slēgšanu;
2.1.10. par medību tiesībām;
2.1.11. par nekustamā īpašuma nosaukumu un adrešu jautājumiem;
2.1.12. par zemes ierīcības projektiem;
2.1.13. par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un maiņu;
2.1.14. par nekustamā īpašuma nodokļu jautājumiem;
2.1.15. par vides un dabas jautājumiem, t.sk. dabas resursiem;
2.1.16. par dzīvojamā un nedzīvojamā fonda uzturēšanu, par nedzīvojamo telpu izmantošanu;
2.1.17. par zivsaimniecības jautājumiem un jautājumiem par ūdeņu apsaimniekošanu;
2.1.18. par citiem ar īpašumu, lauksaimniecību un vidi saistītajiem jautājumiem.
2.2.Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komiteja:
2.2.1. pārbauda un izskata iesniegumus un sūdzības ar lauksaimniecību un vidi saistītajos
jautājumos;
2.2.2. sniedz atzinumus par dažādiem ar dabas un vides aizsardzību saistītiem jautājumiem;
2.2.3.. nosaka Viesītes novada pašvaldībai piederošo īpašumu vērtību atsavināšanai un nomai,
organizē nepieciešamo dokumentu sakārtošanu atsavināšanai vai nomai.
2.3. Savas kompetences ietvaros izskata savā kontrolē esošo amatpersonu, iestāžu,
kapitālsabiedrību, komisiju budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz domei izskatīšanai.
2.4.Komiteja kopā ar citām domes komitejām un komisijām īsteno vienotu pašvaldības
teritoriālās attīstības un būvniecības politiku, īpašumu apsaimniekošanu.
2.5.Komiteja pārrauga Viesītes pašvaldībā:
2.5.1. uzņēmējdarbību un nodarbinātību;
2.5.2. teritoriālo un reģionālo attīstību;
2.5.3. tūrismu un informācijas apmaiņu;
12

2.5.4. būvniecību, īpašumu izmantošanu un apsaimniekošanu.
2.6.Komitejai, veicot tās pārziņā esošo iestāžu, kapitālsabiedrību darba kontroli, ir
tiesības:
2.6.1. iepazīties ar pašvaldības administrācijas, iestāžu, kapitālsabiedrību dokumentāciju,
saņemt dokumentu norakstus, kas nepieciešami jautājumu izlemšanai komitejas sēdēs;
2.6.2. saņemt no pašvaldības amatpersonām, iestāžu, kapitālsabiedrību vadītājiem
nepieciešamos dokumentus un paskaidrojumus.
3. Komitejas struktūra.
3.1. Komiteja izveidota 4 (četru) deputātu sastāvā, tās struktūra:
3.1.1. komitejas priekšsēdētājs;
3.1.2. komitejas priekšsēdētāja vietnieks;
3.1.3. komitejas locekļi;
3.1.4. komitejas sekretāre.
3.2.Nepieciešamības gadījumā komiteja var pieaicināt arī citu institūciju pārstāvjus (bez
balsstiesībām).
3.3. Komitejas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā vietnieks:
3.3.1. nosaka to jautājumu loku, kas iekļaujami komitejas sēdes darba kārtībā;
3.3.2. vada komitejas darbu, ir atbildīgs par komitejas uzdevumu izpildi;
3.3.3. vada komitejas sēdes;
3.3.4. pārstāv komitejas intereses valsts un sabiedriskajās iestādēs.
3.4. Komitejas locekļi savas funkcijas realizē bez īpaša pilnvarojuma, saskaņojot savu rīcību
ar komitejas priekšsēdētāju.
3.5. Par piedalīšanos komitejas darbā, kā arī par tās uzdoto pienākumu un uzdevumu izpildi
deputāti saņem atlīdzību saskaņā ar Viesītes novada domes darba samaksas nolikumu.
3.6. Komitejas sekretāre:
3.6.1. kārto komitejas sēžu organizatoriskos jautājumus;
3.6.2. protokolē komitejas sēdes, kārto komitejas lietvedību, veic dokumentu uzskaiti un
nodrošina to saglabāšanu.
4. Komitejas darba organizācija.
4.1. Komiteja jautājumu izskata pamatojoties uz fizisku un juridisku personu iesniegumiem,
komitejas priekšsēdētāja, vietnieka un locekļu iesniegtajiem priekšlikumiem.
4.2. Komitejas sēdes tiek sasauktas ne retāk kā vienu reizi mēnesī pēc komisijas priekšsēdētāja
ierosinājuma. Komitejas sēdes ir atklātas. Komitejai un tās priekšsēdētājam ir tiesības uz sēdi
uzaicināt speciālistus.
4.3. Komitejas priekšsēdētājs sagatavo, sasauc un vada komitejas sēdes un sastāda sēdes darba
kārtību, raugās, lai komitejas lēmumi būtu ierakstīti protokolā, kā arī kontrolē komitejas
lēmumu izpildi.
4.4.Komiteja ir tiesīga izskatīt jautājumus, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse no komitejas
sastāva., komiteja pieņem lēmumus ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās
līdzīgi, izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja balss.
4.5.Komitejas sēžu darba gaitu atspoguļo komitejas sekretāre protokolā. Komitejas sēdes
protokolu paraksta komitejas priekšsēdētājs un visi klātesošie komitejas locekļi.
5. Ar šī nolikuma pieņemšanu spēku zaudē 2013.gada 17.jūlijā pieņemtais Attīstības,
lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas nolikums.
Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu
apsaimniekošanas komitejas priekšsēdētājs

Juris Līcis
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8.#
Par finansiālo atbalstu labdarības akcijai „Dzīvo vesels”
-------------------------------------------------------------------------------------------A.Žuks, A.Maļinovska, J.Līcis, I.Līce

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, jāvienojas, vai atbalsts sniegts Viesītes
novadā dzīvojošajiem vai deklarētajiem iedzīvotājiem.
J.Līcis – atbalsta viedokli- ka deklarētajiem iedzīvotājiem.
I.Līce – akcijā nav noteikts, ka pašvaldības ziedojums būs tieši novada iedzīvotājiem, diez vai
tāda uzskaite pastāv.
A.Maļinovska – pašvaldībai vajadzētu zināt, vai akcijā būs arī novada iedzīvotāji, naudu
skaitītu pēc informācijas saņemšanas.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatot Jēkabpils pilsētas pašvaldības un traumatologa ortopēda K.Ūdra 2017.gada 7.jūnija
vēstuli par finansiālo atbalstu labdarības akcijai „Dzīvo vesels”, kuras ietvaros plānots sniegt
bezmaksas konsultācijas un nodrošināt nepieciešamās ķirurģiskās manipulācijas Jēkabpils
pilsētā un apkārtējos novados dzīvojošajiem pensionāriem, invalīdiem, politiski represētajām
personām, lai labdarības akcijas „Dzīvo vesels” ietvaros vienas nedēļas laikā veiktu 10 un
vairāk operācijas un konsultētu vairākus pacientus ar pleca, ceļa un gūžas locītavu
deģeneratīvām izmaiņām, traumām vai muskuļu cīpslu, saišu plīsumiem, iepazīstoties ar
pievienoto informatīvo materiālu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,
14.panta 2.daļas 6.punktu, 21. panta 27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra
noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, atklāti
balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis,
Roberts Orups, Svetlana Puzāne, Laura Zvirbule), pret – nav, atturas-nav, Viesītes novada
dome NOLEMJ:
1. Izvērtējot Jēkabpils pilsētas pašvaldības un traumatologa ortopēda K.Ūdra 2017.gada
7.jūnija vēstuli par finansiālu atbalstu labdarības akcijai „Dzīvo vesels”, izvērtējot
pašvaldības šī brīža finansiālās iespējas un piešķiramo pašvaldības līdzekļu izmantošanas
lietderību, no pašvaldības budžeta piešķirt 500 EUR (pieci simti eiro) bezmaksas
konsultāciju sniegšanai un nepieciešamo ķirurģisko manipulāciju veikšanai pensionāriem,
invalīdiem, politiski represētajām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Viesītes
novada teritorijā.
2. Piešķirto finansējumu pārskaitīt nodibinājumam „Jēkabpils slimnīcas atbalsta fonds”
nosakot, ka tas tiek izmantots Viesītes novada iedzīvotāju ārstēšanai.
Zināšanai: galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai, finansistei L.Medveckai, Jēkabpils pilsētas
pašvaldībai

9.#
Par finansiālo atbalstu Sēlijas Sporta skolas komandas dalībai futbola turnīrā
sadraudzības pilsētā Židačivā (Ukrainā)
-------------------------------------------------------------------------------------------A.Žuks

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu finansējuma piešķiršanai. Ierosina no lēmuma
projekta izņemt ārā konkrētos brauciena datumus, jo tie vēl tiek saskaņoti, lai būtu pieņemami
abām pusēm.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
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Izskatot Sēlijas Sporta skolas direktora J.Oša 2017.gada 21.jūnija iesniegumu par finansiālo
atbalstu skolas futbola komandas braucienam uz futbola turnīru Viesītes novada pašvaldības
sadraudzības pilsētā Židačivā (Ukraina), iepazīstoties ar pievienoto informatīvo materiālu,
izvērtējot piešķiramo finanšu līdzekļu lietderību, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
12.pantu, 14.panta 2.daļas 6.punktu, 21. panta 27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada
15.decembra noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti”, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2017.gada 26.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.6),
atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris
Līcis, Roberts Orups, Svetlana Puzāne, Laura Zvirbule), pret – nav, atturas-nav, Viesītes
novada dome NOLEMJ:
1. No Viesītes novada pašvaldības budžeta piešķirt līdz 3000,00 EUR, lai
apmaksātu Sēlijas Sporta skolas futbola komandas dalību futbola turnīrā pašvaldības
sadraudzības pilsētā Židačivā(Ukraina).
2. Atbildīgais – Sēlijas Sporta skolas direktors J.Osis.
Zināšanai: galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai, finansistei L.Medveckai,

10.#
Par dalību SAM 4.3.1. aktivitātē “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER
izmantošanu centralizētajā siltumapgādē”
-------------------------------------------------------------------------------------------A.Žuks, G.Dimitrijeva

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu finansējuma piešķiršanai SIA “Viesītes
komunālā pārvalde” projekta iesniegšanai.
G.Dimitrijeva – nav vēl pilnībā izstrādāts TEP, tāpēc precīza summa vēl nav zināma,
provizoriski ir šie 450000 EUR.
A.Žuks – ierosina domes lēmumu pieņemt, ka apstiprina dalību projektu konkursā nosakot, ka
plānoto kopējo budžetu apstiprinām līdz 450000 EUR
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību ''Viesītes komunālā pārvalde'' 26.06.2017.
iesniegumu Nr.1-4.1/71 par dalību SAM 4.3.1. aktivitātē ''Veicināt energoefektivitāti un
vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē'', ar projekta pieteikumu “Viesītes katlu
mājas efektivitātes paaugstināšana” energoefektivitātes pasākumu veikšanai Viesītes katlu
mājā un Tehniski-ekonomiskā pamatojuma ''Viesītes katlu mājas efektivitātes paaugstināšana''
gatavošanu, pamatojoties uz Viesītes novada Attīstības programmā 2014.-2020. gadam
noteikto uzdevumu
U10. ''Modernizēt centralizēto siltumapgādi un ūdensapgādes
tehnoloģijas'', rīcība RV3.1. ''Komunālās saimniecības infrastruktūras attīstība'', Viesītes
novada pašvaldības Investīciju plāna 2014.-2020.gadam 62. projektu ''Viesītes katlu mājas
pārbūve'', saskaņā ar 2017.gada 7.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.135 ''Darbības
programmas ''Izaugsme un nodarbinātība'' 4.3.1. specifiska atbalsta mērķa ''Veicināt
energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē'' pirmās projektu
iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi'' un ņemot vērā domes Finanšu komitejas
2017.gada 26.jūnija sēdes ieteikumu, atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne,
Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups, Svetlana Puzāne, Laura Zvirbule),
pret – nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību ''Viesītes komunālā pārvalde'',
vienotais reģistrācijas Nr.LV55403000541, dalību darbības programmas ''Izaugsme un
nodarbinātība'' 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa ''Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER
izmantošanu centralizētajā siltumapgādē'' pirmās projektu atlases kārtas projektu iesniegumu
atlasē ar projektu ''Viesītes katlu mājas efektivitātes paaugstināšana''.
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2. Apstiprināt kopējo plānoto budžetu līdz 450000,00 EUR (četri simti piecdesmit
tūkstoši eiro, 00 centi) apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības Kohēzijas finansējumus.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu ņemot
ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē un veicot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes
komunālā pārvalde” pamatkapitāla palielināšanu.
Atbildīgie :
SIA ''Viesītes komunālā pārvalde'' - par projekta iesniegšanu CFLA.

Galvenā grāmatvede un finansists- par aizdevuma ņemšanas dokumentācijas sagatavošanu.
Jurists -par pamatkapitāla palielināšanas dokumentācijas sagatavošanu.
Kontrole: Pašvaldības izpilddirektors

11.#
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
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 – 8 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,
Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups, Svetlana Puzāne, Laura Zvirbule), pret – nav, atturasnav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
Uzņemt J.G. deklarētā adrese:----------------------, dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli
Viesītē, Meža iela 19-12. slēdzot terminēto īres līgumu līdz 31.08.2017.
Zināšanai: SIA „Viesītes komunālā pārvalde”, iedzīvotāju reģistram
12.#
Par ‘’Viesītes novada attīstības programmas 2014.- 2020.gadam’’ ieviešanas
uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu.
G.Dimitrijeva, A.Žuks
G.Dimitrijeva – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu Viesītes novada attīstības programmas
2014.-2020.gadam ieviešanas uzraudzības ziņojuma apstiprināšanai. Jautājums skaitīts
Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas sēdē.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 14.pantu, 21.pantu, Ministru kabineta
14.10.2014. noteikumu ‘’Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem’’ 3.2 daļas 22.punkta 22.3. apakšpunktu, ņemot vērā domes Attīstības,
lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 26.jūnija lēmumu,
atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris
Līcis, Roberts Orups, Svetlana Puzāne, Laura Zvirbule), pret – nav, atturas-nav, Viesītes
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt ‘’Viesītes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam’’
ieviešanas uzraudzības ziņojumu par 2016.gadu.
Pielikumā: Ziņojums uz 22 lapām.
Ziņojumu publicēt pašvaldības mājas lapā
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13.#
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
''Svalbāni'', Rites pagasts, Viesītes novads
J.Līcis
J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Pamatojoties uz SIA ''GEO mērniecība'' 09.06.2017.iesniegums un Zemes ierīcības
likumu, 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, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu
apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 26.jūnija lēmumu, atklāti balsojot, par – 8 balsis
(Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups,
Svetlana Puzāne, Laura Zvirbule), pret – nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu M.Ā. personas kods -------------------piederošā nekustamā īpašuma ''Svalbāni'', Rites pagasts, Viesītes novads, ar kadastra Nr. ------------------------ zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā------------------------.
2. Zemes vienībai Nr.1 15.6 ha platībā saglabāt nosaukumu “Svalbāni”, Rites pag.,
Viesītes nov.
Zemes lietošanas mērķis: 0101- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir
lauksaimniecība.
3.Atdalāmajai zemes vienībai Nr.2 18.3 ha platībā piešķirt nosaukumu ''Svalbāres'', Rites
pag., Viesītes nov.
Zemes izmantošanas mērķis: 0101- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir
lauksaimniecība.
Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas
centrā.
Atbildīgais: Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

14.#
Par atļaujas izsniegšanu šautuves ierīkošanai
J.Līcis
J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatīts 2017.gada 24.maijā saņemtais iesniegums no --------------------, personas kods ------------------------------, dzīvo: ‘’----------------’’, Viesītes pagasts, Viesītes novads, par to, ka viņš
lūdz izsniegt atļauju otrās kategorijas šautuves (šautuves stenda) izveidei un darbībai viņam
piederošajā īpašumā ‘-----------------’’, Viesītes pagasts, Viesītes novads, kadastra numurs ------------------.
Konstatēts, ka saskaņā ar Jēkabpils rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas nodalījumu Nr.88,
nekustamā īpašuma ‘’-----------------’’, Viesītes pagasts, Viesītes novads, kadastra Nr. ---------------------- īpašnieks ir -----------------------.
01.11.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.840 ‘’Šautuvju (šaušanas stendu) izvietošanas un
darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumi”
24.punkts nosaka, ka, lai saņemtu atļauju otrās vai trešās kategorijas šautuves (šaušanas
17

stenda) izveidošanai un darbībai, fiziska vai juridiska persona iesniedz vietējā pašvaldībā
iesniegumu.
Noteikumu 27.punktā noteikts, ka saņemot iesniegumu, vietējā pašvaldība pārbauda, vai tajā
norādītas visas pieprasītās ziņas un pievienoti visi noteikumu 25.punktā minētie dokumenti.
Pārbaudot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Dome secina, ka noteikumu 24.un
25.punktā noteiktās prasības ir ievērotas, iesniegumā ir norādīti fiziskās personas dati,
šautuves adrese, informācija par šaušanas kategoriju, apliecinājums, ka personas īpašumā ir
nekustamais īpašums, kurā ir izveidota šautuve. Iesniegumam pievienoti nepieciešamie
dokumenti, norādītas visas noteikumu 25.2. apakšpunktā minētās prasības un šaušanas
instruktoru saraksts.
Noteikumu 29.punktā noteikts, ka pašvaldība pēc iesnieguma saņemšanas triju dienu laikā
pieprasa būvvaldei atzinumu par šautuves (šaušanas stenda) atbilstību normatīvo aktu
prasībām būvniecības jomā, kā arī noteikumu II daļā noteiktajām prasībām un Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālajai struktūrvienībai – atzinumu par šautuves
(šaušanas stenda) atbilstību ugunsdrošības noteikumiem, un izskata iesniegumu un tam
pievienotos dokumentus. Savukārt noteikumu 30.punktā noteikts, ka vietējā pašvaldība piecu
darba dienu laikā pēc šo noteikumu 29.1.1. un 29.1.2. apakšpunktā minēto atzinumu
saņemšanas pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu otrās vai trešās kategorijas šautuves
(šaušanas stenda) izveidošanai un darbībai vai par atteikumu izsniegt atļauju. Noteikumu
33.punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība atļauju šautuves ( šaušanas stenda) izveidošanai un
darbībai izsniedz uz nenoteiktu laiku… .
No Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils nodaļas
2017.gada 24.maija atzinuma Nr.22/11.5-3.9/16 par atbilstību ugunsdrošības prasībām izriet,
ka iesniedzēja otrās kategorijas šautuve (šaušanas stends) atbilst ugunsdrošības prasībām un
to var izmantot otrās kategorijas šaušanas stendu (apaļais stends) un (ABT trapa šaušanas
stends), šaušanai ar gludstobra ieroci ar skrošu lādiņu, kur skrošu diametrs nepārsniedz 2,5
mm.
No Būvvaldes 2017.gada 18.maija atzinuma 3-1/17/24 Atzinums par šautuves izveidi izriet, ka
šautuvē nav būvju, tādēļ būvvalde atzinumu par šautuves izveidi nesniedz un šautuves
atbilstību atbilstoši 01.11.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.840 ‘’Šautuvju (šaušanas
stendu) izvietošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises un
drošības noteikumiem’’, nevērtē.
Viesītes novada dome nevarēja izskatīt noteiktajā laikā jautājumu par atļaujas izsniegšanu, jo
pieprasītie atzinumi tika saņemti domes deputātu sastāva maiņas laikā, līdz ar jautājums to tiek
izskatīts pirmajā jaunā sasaukuma domes sēdē.
Ņemot vērā minētos apstākļus, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas
27.punktu, 01.11.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.840 ‘’Šautuvju (šaušanas stendu) izvietošanas
un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumi’’ 30.,
33., un 37.punktu, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas
komitejas 2017.gada 26.jūnija lēmumu, atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne,

Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups, Svetlana Puzāne, Laura Zvirbule),
pret – nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
Izsniegt -------------------------, personas kods --------------------, dzīvo: ‘’------------------’’, Viesītes pagasts, Viesītes novads, atļauju uz nenoteiktu laiku otrās kategorijas
šautuves (šaušanas stenda) darbībai šaušanai ar gludstobra ieroci un skrošu lādiņu, kur skrošu
diametrs nepārsniedz 2,5 mm, īpašumā ‘’-----------------’’, Viesītes pagasts, Viesītes novads.
Izpildei: pašvaldības juristei I.Erte
Zināšanai: Z.Avenam
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15.#
Par finansiālo atbalstu Ziedoņa fonda projektam “1836”- ceļa marķējuma zīmes iegādei
A.Žuks, A.Niķe
A.Niķe – ziņo par savu iesniegumu saistībā ar Ziedoņa fonda rīkoto pasākumu “1836”, kas
paredz apceļot Latvijas pierobežu un uzstādīt ceļa marķējuma zīmes. Mūsu novadā pasākums
būs jūlija beigās. Ir nepieciešams finansējums 512 EUR izstrādātā oriģināla autordarba – ceļa
marķējuma zīmes iegādei. To uzstādīt paredzēts Rites pagastā norādot virzienu uz pierobežu,
uz Ilzu baznīcu.
A.Maļinovska – šī ceļa zīme būs jānodod Rites pagasta pārvaldes bilancē.
A.Žuks – ierosina atbalstīt pasākumu piešķirot pašvaldības līdzfinansējumu 512 EUR.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot pašvaldības jaunatnes lietu speciālistes Austras Niķes 2017.gada 26.jūnija iesniegumu,
kurā lūdz piešķirt 512 EUR projektam “1836” – izstrādāta oriģināla autordarba – ceļa
marķējuma zīmes “1836 Leišmalītes ceļa zīme #1” iegādei, ņemot vērā pievienoto informatīvo
materiālu, izvērtējot pašvaldības budžeta līdzekļu izmantošanas lietderību, atklāti balsojot, par –
8 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups,
Svetlana Puzāne, Laura Zvirbule), pret – nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. No Viesītes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem piešķirt 512 EUR (pieci simti
divpadsmit eiro), lai apmaksātu izstrādāta oriģināla autordarba – ceļa marķējuma
zīmes “1836 Leišmalītes ceļa zīme #1” iegādi.
2. Deleģēt domes priekšsēdētāju A.Žuku parakstīt Autoratlīdzības līgumu ar radošās
apvienības “VĪTOLA BURVIS” pārstāvi, tēlnieku Gaitu Burvi par autordarba iegādi.
(līgumu projekts un autordarba vizuālais attēls lēmuma pielikumā).
3. Iegādātā un uzstādītā ceļa marķējuma zīme “1836 Leišmalītes ceļa zīme #1” tiek
nodota Rites pagasta pārvaldes bilancē.
Atbildīgais par lēmuma izpildi – jaunatnes lietu speciāliste A.Niķe
Līgumu sagatavot pašvaldības juristei I.Ertei
Zināšanai; galvenajai grāmatvedei, Rites pagasta pārvaldei

16.#
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ''Upmaļi'',
Saukas pagasts, Viesītes novads
S.Puzāne
S.Puzāne – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Pamatojoties uz SIA Latvijasmernieks'' 27.06.2017.iesniegumu un 02.08.2016. MK
Noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Viesītes novada pašvaldības
27.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 3 „Par teritorijas plānojumiem”, Saukas pagasta teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem” 3.nodaļas 3.6. punktu, atklāti balsojot, par – 8 balsis

(Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups,
Svetlana Puzāne, Laura Zvirbule), pret – nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu Z.K. personas kods --------------------piederošā nekustamā īpašuma ''Upmaļi'', Saukas pag., Viesītes nov., īpašuma kadastra Nr. --------------- zemes vienībai ar kadastrā apzīmējumu --------------------------.
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2. Zemes vienībai Nr.2 16,73 ha platībā saglabāt nosaukumu “Upmaļi”, Saukas pag.,
Viesītes nov.
Zemes lietošanas mērķis: 0101- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir
lauksaimniecība.
3.Atdalāmajai zemes vienībai Nr.1 9,32 ha platībā piešķirt nosaukumu ''Meža Upmaļi'',
Saukas pag., Viesītes nov.
Noteikt zemes izmantošanas mērķis: 0201- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir
mežsaimniecība.
Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas
centrā.
Atbildīgais: Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Sēde beidzas: plkst.15.00
Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks 2017.gada 20.jūlijā

Sēdes vadītājs
Novada domes priekšsēdētājs
05.07.2017.

Protokoliste
Kancelejas vadītāja
05.07.2017.

(personiskais paraksts)

(personiskais paraksts)
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Alfons Žuks

Daina Vītola

