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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: Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,
Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis (no 2.jautājuma), Roberts Orups, Laura Zvirbule
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Anita Maļinovska – galvenā grāmatvede
Ināra Erte – pašvaldības juriste
Gunta Dimitrijeva - Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Lilita Bārdule – Rites pagasta pārvaldes vadītāja
Dainis Černauskis – Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs
Sanita Lūse – Saukas pagasta pārvaldes vadītāja
Svetlana Puzāne – nekustamo īpašumu vecākā speciāliste
Sarmīte Matačina – Viesītes novada Sociālā dienesta vadītāja
Kārlis Puriņš – SIA „Viesītes transports” valdes priekšsēdētājs
Māris Blitsons – SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs
Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Alfons Žuks atklāj domes sēdi
A.Žuks – ierosina darba kārtībā papildus iekļaut 34.-37.jautājumu un apstiprināt darba kārtību
kopumā ar 37.jautājumiem.
Domes deputātiem iebildumu nav. Atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana
Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups, Laura
Zvirbule), pret - nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību kopumā ar 37.jautājumiem
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par izmaiņām Viesītes novada pašvaldības domes deputātu sastāvā.
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Ziņo: A.Žuks
2. Par Viesītes novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu.
Ziņo: A.Žuks
3. Par Viesītes novada domes 2017.gada saistošo noteikumu Nr.6 “Viesītes novada
pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks, I.Erte
4. Par izmaiņām Viesītes novada pašvaldības domes pastāvīgo komisiju sastāvā.
Ziņo: A.Žuks
5. Par Viesītes novada pašvaldības domes pastāvīgo komisiju nolikumu apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks
6. Par Viesītes novada vēlēšanu komisijas izveidošanu.
Ziņo: A.Žuks
7. Par Viesītes novada pašvaldības pārstāvi biedrībā “Lauku partnerība Sēlija”.
Ziņo: A.Žuks
8. Par atbildīgo par civilās aizsardzības uzdevumu izpildi un vietējā mēroga katastrofas
pārvaldīšanas koordinēšanu Viesītes novada pašvaldībā.
Ziņo: A.Žuks
9. Par apbalvojuma “Viesītes Goda pilsoni” piešķiršanu.
Ziņo: A.Žuks
10. Par atļauju amatu savienošanā.
Ziņo: A.Žuks
11. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošo cirsmu trešo, atklātu, mutisku izsoli ar
augšupejošu soli un noteikumu Nr.15/2017 apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks
12. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Rites pagasta, “Druviņas
6”-6 atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.16/2017
apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks
13. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rites pagasta
“Mazsprīdīši” trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu
Nr.17/2017 apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks
14. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes pagasta
“Mazbruņenieki” atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu
Nr.18/2017 apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks
15. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes pagasta
“Ābelītes” atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu
Nr.19/2017 apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks
16. Par izmaiņām pamatlīdzekļos.
Ziņo: A.Žuks
17. Par debitoru parāda dzēšanu.
Ziņo: A.Žuks
18. Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta lielgabarīta
atkritumu izvešanai, ūdens skaitītāju iegādei un sadzīves atkritumu konteineru iegādei.
Ziņo: A.Žuks
19. Par iesniegumiem finansiālajam atbalstam.
Ziņo: A.Žuks
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20. Par Viesītes novada pašvaldības Attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības
plāna 2017.-2019.gadam un Investīciju plāna 2017.gadam aktualizāciju.
Ziņo: J.Līcis, G.Dimitrijeva
21. Par Valsts nozīmes industriālā pieminekļa ‘’Šaursliežu dzelzceļa mezgls Viesītē’’
Lokomotīvju depo ēku.
Ziņo: J.Līcis, G.Dimitrijeva
22. Par dzīvokļa “Aronijas 2”-17, Lone, Saukas pagasts pirkuma maksas sadalīšanu daļās.
Ziņo: J.Līcis
23. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma .
Ziņo: J.Līcis
24. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma.
Ziņo: J.Līcis
25. Par zemes nomu.
Ziņo: J.Līcis
26. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Ziņo: J.Līcis
27. Par adrešu maiņu Viesītes novada Elkšņu pagastā.
Ziņo: J.Līcis
28. Par adrešu piešķiršanu.
Ziņo: J.Līcis
29. Par saistošo noteikumu Nr.7/2017 ‘’Nolikums par licencēto makšķerēšanu Viesītes
ezerā’’ apstiprināšanu.
Ziņo: J.Līcis, I.Erte
30. Par apgrūtinājuma noņemšanu nekustamajam īpašumam ‘’Dzirnavu dīķis’’ Saukas
pagastā.
Ziņo: J.Līcis
31. Par atsavināšanas procesa uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Dzirnavu dīķis’’
Saukas pagastā, Viesītes novadā.
Ziņo: J.Līcis
32. Par izmaiņām Eiropas Sociālā fonda projekta “Atver sirdi Zemgalē” pašvaldības
deinstitucionalizācijas vadības grupā”
Ziņo: S.Andruškeviča
33. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Ziņo: L.Zvirbule
PAPILDUS JAUTĀJUMI:
34. Par līguma slēgšanu ar SIA “Viesītes komunālā pārvalde” par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu Viesītes novadā.
Ziņo: M.Blitsons
35. Par LEADER programmas projekta “Viesītes Radošās rezidences” pārtraukšanu.
Ziņo: A.Žuks
36. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta Nr.LLI-199 “Travel Smart – visit
Lithuania and Latvia”/ “Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju” īstenošanai.
Ziņo: A.Žuks
37. Par projektu “Esošās skolas ēkas pārbūve ar funkcijas maiņu Sporta skolas un
Veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām”.
Ziņo: A.Žuks
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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 deputātes Svetlanas Puzānes personīgo iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu
ņemot vērā to, ka nedrīkst apvienot deputāta pienākumus ar saviem amata pienākumiem
Viesītes novada pašvaldībā, sakarā ar noteiktajiem amatu savienošanas ierobežojumiem
pašvaldības domes deputātiem, saskaņā ar Viesītes novada vēlēšanu komisijas 2017.gada
30.jūnija sēdes protokolu Nr.12, 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 – 8 balsis (Alfons
Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts
Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Sakarā ar deputātes Svetlanas Puzānes palikšanu Viesītes novada pašvaldības
nekustamo īpašumu vecākās speciālistes amatā, izbeigt Svetlanas Puzānes deputāta
pilnvaras ar 2017.gada 20.jūliju.
2. Viesītes novada pašvaldības domes deputātu sastāvā ar 2017.gada 20.jūliju iekļaut
vēlētāju apvienības „VIENOTI NOVADAM” deputātu Pēteri Līci.
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; Sociālo, kultūras,
izglītības un sporta jautājumu komitejas sastāvā Svetlanas Puzānes vietā iekļaut
deputātu Pēteri Līci.
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, kancelejai

2.#
Par Viesītes novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu par Saukas pagasta pārvaldes vadītājas Sanita
Lūses izvirzīšanu pašvaldības izpilddirektora amatam. Uzskata, ka S.Lūse ir piemērota šim
amatam, jo ir novada cilvēks, cienīta citu vidū, vairāk kā piecus gadus ir bijusi Saukas pagasta
pārvaldes vadītāja un viņš kā izpilddirektors ir bijis apmierināts ar pārvaldnieces darbu, arī
pati grib strādāt par izpilddirektoru.
S.Lūse – ir gatava strādāt par izpilddirektoru, ja tiks apstiprināta, uzskata, ka darba kolēģi ir
atsaucīgi un zinoši, lai visi kopā strādātu arī turpmāk. Iepazīstina deputātus ar saviem mērķiem
un nākotnes iecerēm.
P.Līcis – jautā vai nebija domas par konkursa rīkošanu izpilddirektora amatam.
A.Žuks – likumdošana atļauj domes priekšsēdētājam izvirzīt
savu izpilddirektora
kandidatūru, arī pats tika virzīts bez konkursa. Uzņemas savu atbildību par šo kandidatūru.
S.Andruškeviča – vai Sanita Lūse varēs apvienot abus amatus.
A.Žuks – ierosina vispirms balsot par priekšlikumu Sanitu Lūsi iecelt par pašvaldības
izpilddirektoru un tad skatīt jautājumu par amatu apvienošanu.
Deputāti piekrīt. Jautājums tiek likts uz balsošanu, jo citu priekšlikumu par izpilddirektora
kandidatūru nav.
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Izskatot Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Alfona Žuka priekšlikumu iecelt
Saukas pagasta pārvaldes vadītāju Sanitu Lūsi par Viesītes novada pašvaldības izpilddirektoru
un priekšlikumu – Sanitai Lūsei kā izpilddirektoram pienākumus papildināt ar Saukas pagasta
pārvaldes vadītāja pienākumu veikšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 11.punktu, 68.pantu, balsojot par katru priekšlikumu atsevišķi,
atklāti balsojot, par -6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Iveta Līce,
Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret – 2 (Juris Līcis, Pēteris Līcis), atturas- 1(Anatolijs
Kvitkovs), Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.
Iecelt Saukas pagasta pārvaldes vadītāju Sanitu Lūsi, personas kods 16016911156, ar 2017.gada 1.augustu par Viesītes novada pašvaldības
izpilddirektoru.
A.Žuks – ir ierosinājums, ka Sanita Lūse reizē ar izpilddirektora pienākumiem veic arī Saukas
pagasta pārvaldes vadītāja pienākumus, jo ir priekšlikums optimizēt darbus, ietaupīt
pašvaldības finanšu līdzekļus. Tā kā plānots celt minimālās darba algas, tad šādi apvienojot
darbus būs arī līdzekļu ietaupījums, jo amata alga būs tikai izpilddirektora.
J.Līcis – uzskata, ka izpilddirektoram jābūt pašvaldībā uz vietas, kā varēs strādāt abās vietās,
jo izpilddirektoram jārisina arī visa novada jautājumi.
P.Līcis – nav nekas pret S.Lūsi kā cilvēku, bet uzskata, ka nevar apvienot abus darbus.
S.Lūse- uzskata, ka varēs veikt abus darbus, jo attālums nav tik liels, lai neizbraukātu no
Saukas pagasta uz Viesīti, darbinieki ir zinoši, savus darba pienākumu sveic patstāvīgi.
Turklāt, viņai nav ne sava uzņēmuma, ne saimniecības, kas kavētu darba pienākumu
veikšanai.
A.Žuks – jautājums tiek likts uz balsošanu.
Atklāti balsojot, par -5 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Iveta Līce,
Roberts Orups), pret – 1 (Juris Līcis), atturas- 3 (Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Laura
Zvirbule), Viesītes novada dome NOLEMJ:
2.
Pašvaldības izpilddirektorei Sanitai Lūsei, izpilddirektora amata ietvaros
veikt Saukas pagasta pārvaldes vadītāja amatu.
Sakarā ar ievēlēšanu par domes priekšsēdētāju un jauna izpilddirektora iecelšanu amatā,
Alfonam Žukam ar 2017.gada 1.augustu pārtraukt pildīt pašvaldības izpilddirektora amata
pienākumus.
Grāmatvedības un finanšu nodaļai izmaksāt A.Žukam, kā izpilddirektoram, neizmantotā
atvaļinājuma kompensāciju par nostrādāto laika periodu no 07.08.2015. līdz 15.06.2017.
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
Kancelejai
3.#
Par Viesītes novada domes 2017.gada 20.jūlija saistošo noteikumu Nr.6
„Viesītes novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu
--------------------------------------------------------------------------A.Žuks, I.Erte

I.Erte- ziņo par sagatavoto saistošo noteikumu projektu.
Deputātiem ierosinājumu, iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 « Viesītes novada pašvaldības
nolikums ».
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām „21.panta pirmās daļas 1.punktu, 23.pantu,
24.pantu, 45.pantu, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2017.gada 13.jūlija lēmumu
(prot.Nr.7), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne,
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Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret
- nav, atturas- nav Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības 2017.gada saistošos noteikumus Nr.6
„Viesītes novada pašvaldības nolikums”.
2. Atcelt Viesītes novada pašvaldības 2013.gada saistošos noteikumus Nr.6 „Par Viesītes
novada pašvaldības nolikumu” ar pieņemtajiem grozījumiem.
3. Saistošie noteikumi Nr.6 „Viesītes novada pašvaldības nolikums” stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
4. Triju dienu laikā pēc nolikuma parakstīšanas, to rakstveidā un elektroniski nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
5. Novada pašvaldības kancelejai nodrošināt pašvaldības nolikuma pieejamību visiem
interesentiem pašvaldības kancelejā, Saukas, Rites, Elkšņu pagastu pārvaldēs un
Viesītes novada pašvaldības mājas lapā.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.6 ar paskaidrojuma rakstu.
Izpildei: kancelejas vadītājai, pašvaldības juristei

4.#
Par izmaiņām Viesītes novada pašvaldības domes pastāvīgo komisiju sastāvā izmaiņām
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, par izmaiņām komisiju sastāvos
Deputātiem iebildumu, ierosinājumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Ņemot vērā izmaiņas domes deputātu sastāvā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks,
Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis,
Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas- 1 (PēterisLīcis), Viesītes novada dome
NOLEMJ:
Veikt šādas izmaiņas Viesītes novada domes 2017.gada 29.jūnija lēmumā Nr.6 (prot.Nr.11)
“Par Viesītes novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju un pašvaldības apbalvojumu
piešķiršanas padomes izveidošanu”:
1. Iepirkumu komisijas sastāvs: no deputāte Svetlana Puzāne uz nekustamo īpašumu
vecākā speciāliste Svetlana Puzāne
2. Nekustamo īpašumu apsekošanas un sakārtošanas komisija 6 (bija 9) komisijas
locekļu sastāvā:
2.1.Izslēgt – lauksaimniecības konsultante Ligita Kadžule, pagastu pārvalžu vadītāji
Dainis Černauskis, Sanita Lūse, Lilita Bārdule.
2.2.Iekļaut - deputāts Pēteris Līcis.
3. Lauksaimniecības zemju pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisija: no deputāte
Svetlana Puzāne uz nekustamo īpašumu vecākā speciāliste Svetlana Puzāne.
Zināšanai: Komisijām, grāmatvedības un finanšu nodaļai
Kancelejai

5.#
Par Viesītes novada pašvaldības domes pastāvīgo komisiju nolikumu apstiprināšanu
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto nolikuma projektu, par komisiju nolikumiem.
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Deputātiem iebildumu, ierosinājumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt komisiju nolikumus.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu, 61.pantu, Viesītes novada
domes 2017.gada 29.jūnija lēmumu Nr.6 (prot.Nr.11) “Par Viesītes novada pašvaldības domes
pastāvīgo komiteju un pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas padomes izveidošanu”, atklāti
balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,
Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas- nav
Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības domes pastāvīgo komisiju nolikumus:
1.1.Administratīvās komisijas nolikumu (pielikumā uz 2 lapām)
1.2.Iepirkumu komisijas nolikumu (pielikumā uz 4 lapām)
1.3.Komunālo jautājumu komisijas nolikums (pielikumā uz 3 lapām)
1.4.Nekustamo īpašumu apsekošanas un sakārtošanas komisijas nolikums (pielikumā
uz 4 lapām).
2. Atstāt spēkā līdz turpmākajām izmaiņām šādu komisiju nolikumus: Bilanču un
revīzijas komisijas nolikumu, Ceļa fonda komisijas nolikumu, Publisko pasākumu
rīkošanas saskaņošanas komisijas nolikumu, Dokumentu un arhīva pārvaldības
ekspertu komisijas nolikumu, Viesītes novada Medību koordinācijas komisijas
nolikumu, Lauksaimniecības zemju pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisijas
nolikumu.
Zināšanai: pašvaldības komisijām
kancelejā
6.#
Par Viesītes novada vēlēšanu komisijas izveidošanu
-----------------------------------------------------------------

A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu, ierosinājumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 25.punktu, likuma „Republikas pilsētu un
novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums” 5.panta 1 daļu, ņemot vērā
Centrālās vēlēšanu komisijas 2017.gada 10.jūlija vēstuli Nr.02-01.7/154e, atklāti balsojot, par
– 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce,
Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas- nav Viesītes
novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot Viesītes novada vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā.
2. Viesītes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu noteikt
līdz 2017.gada 14.augustam plkst.15.00.
3. Pieteikumi iesniedzami darba laikā Viesītes novada pašvaldības kancelejā atbilstoši
likuma „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju likums” prasībām.

7.#
Par Viesītes novada pašvaldības pārstāvi biedrībā “Lauku partnerība Sēlija”
-----------------------------------------------------------------

A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu, ierosinājumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Sakarā ar to, ka Viesītes novada pašvaldība ir dalībnieks biedrībā “Lauku partnerība Sēlija” un
pašvaldības pārstāvis darbojas biedrības valdē, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
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14.pantu, atklāti balsojot, par – 8 balsis (Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs
Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav,
atturas- 1 (Alfons Žuks), Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.
Deleģēt Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Alfonu Žuku pārstāvēt
Viesītes novada pašvaldību biedrības “Lauku partnerība Sēlija” valdē.
2.
No valdes sastāva atsaukt līdzšinējo pašvaldības pārstāvi – Jāni Dimitrijevu.
Zināšanai: biedrības “Lauku partnerība Sēlija” valdei.

8.#
Par atbildīgo par civilās aizsardzības uzdevumu izpildi un vietējā mēroga katastrofas
pārvaldīšanas koordinēšanu Viesītes novada pašvaldībā
-----------------------------------------------------------------

A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu, ierosinājumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Pamatojoties uz 2016.gada 5.maija “Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma”
11.panta 3.daļā noteikto un likuma “Par pašvaldībām”15.panta 18.punktu, atklāti balsojot, par
– 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce,
Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas- nav Viesītes
novada dome NOLEMJ:
1.
Noteikt, ka Viesītes novada pašvaldībā civilās aizsardzības uzdevumu izpildi vada un
likuma “Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likums” 9.pantā minētās vietējā
mēroga katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanu nodrošina Viesītes novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Alfons Žuks.
2.
Deleģēt domes priekšsēdētāju Alfonu Žuku pārstāvēt Viesītes novada pašvaldību
apvienotajā Civilās aizsardzības komisijā. Līdz ar to, atzīt par spēku zaudējušu Viesītes
novada domes 2014.gada 22.janvāra lēmuma Nr.32 “Par Viesītes novada pašvaldības dalību
apvienotajā Civilās aizsardzības komisijā” 2.punktu.
Zināšanai: apvienotās Civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājam.
9.#
Par apbalvojuma „Viesītes Goda pilsonis” piešķiršanu
--------------------------------------------------------------------------A.Žuks

Izskatot saņemto ierosinājumu no Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
Alfona Žuka par Viesītes Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu ilggadējam Viesītes domes
priekšsēdētājam Jānim Dimitrijevam, izvērtējot pievienoto motivācijas vēstuli, kandidatūras
atbilstību goda nosaukuma piešķiršanai, pamatojoties uz Viesītes novada domes nolikumu
„Apbalvojumu, Goda rakstu un dāvinājumu piešķiršanas kārtība Viesītes novadā”, atklāti
balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,
Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas- nav
Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Par ieguldījumu Viesītes pilsētas un Viesītes novada attīstībā, par Viesītes vārda
atpazīstamības veicināšanu un novada identitātes stiprināšanu, par ieguldījumu Sēlijas
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kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā, Viesītes Goda pilsoņa
nosaukumu piešķirt ilggadējam Viesītes domes priekšsēdētājam – Jānim Dimitrijevam.
2. Apbalvojumu „Viesītes Goda pilsonis” Jānim Dimitrijevam pasniegt Viesītes pilsētas
svētku laikā 2017.gada 5.augustā.
Zināšanai: pašvaldības kancelejā
10.#
Par atļauju amatu savienošanā
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektuun ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatīts Viesītes novada pašvaldības projektu administratores Lauras Zvirbules
2017.gada 20.jūnija iesniegums par atļauju savienot Viesītes novada domes deputāta un domes
priekšsēdētāja vietnieka amatu ar Viesītes novada pašvaldības administratīvās iestādes
„Viesītes novada pašvaldība” projektu administratora amatu.
Izvērtējot projektu administratora amata pienākumus konstatēts, ka amatu savienošana
neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsta amatpersonai saistošajām ētikas
normām, nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
Ņemot vērā norādīto un pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu un 8 1 .panta piekto daļu, septīto daļu,
atklāti balsojot, par), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča,
Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas- 3 (Iveta
Līce, Juris Līcis, Laura Zvirbule), Viesītes novada dome NOLEMJ:
Atļaut Laurai Zvirbulei Viesītes novada domes deputāta un domes
priekšsēdētāja vietnieka amatu savienot ar Viesītes novada pašvaldības administratīvās
iestādes „Viesītes novada pašvaldība” projektu administratora amatu.
Zināšanai: L.Zvirbulei,
kancelejā personas lietā
11.#
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošo cirsmu trešo, atklātu, mutisko izsoli ar
augšupejošu soli un noteikumu Nr.15/2017 apstiprināšanu
-----------------------------------------------A.Žuks, I.Erte
I.Erte – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu un noteikumu projektu cirsmu izsolei. Tā būs
trešā izsole un izsoles sākumcena samazināta par 30%.
Deputātiem iebildumu, ierosinājumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
1.punktu un domes Finanšu komitejas 2017.gada 13.jūlija lēmumu (prot.Nr.7), atklāti balsojot,
par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta
Līce, Juris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule),pret - nav, atturas- 1(Pēteris Līcis), Viesītes
novada dome NOLEMJ:
1.Atsavināt, pārdodot trešajā, atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, kā vienotu
objektu, Viesītes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu cirsmas-kopšanas un
izlases cirsmas:
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1.1. Viesītes novada, Viesītē, Smilšu ielā 39, ar kadastra numuru 56150010303, zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 56350120043 (1.kvartāla 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12., 14. nogabali
un zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56150010042 (1.kvartāla 1.nogabals), un Smilšu ielā 41, ar
kadastra numuru 56150010044, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56150010043 (1.kvartāla
1.nogabals).
1.2.Kopējā platība 13,68 (trīspadsmit komats sešdesmit astoņi) hektāri, krāja 882.92 (astoņi
simti astoņdesmit divi komats deviņdesmit divi) kubikmetri.
2. Objektu izsoles sākotnējā cena ir noteikta EUR 10400.00 (desmit tūkstoši četri simti euro un
00 centi). Cenas paaugstinājums izsoles gaitā(solis): katru nākamo reizi EUR 100.00

3. Maksāšanas līdzekli noteikt – euro.
4. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus Nr.15/2017 ''Cirsmu izsole'' (izsoles noteikumi
pievienoti pielikumā, pielikums Nr.1).

5. Noteikt nekustamo īpašumu izsoles komisiju 5 cilvēku sastāvā : komisijas
priekšsēdētājs- domes priekšsēdētāja vietniece Laura Zvirbule, komisijas locekļi: galvenā
grāmatvede Anita Maļinovska, juriste Ināra Erte, nekustamo īpašumu vecākā speciāliste
Svetlana Puzāne, Darba aizsardzības, CA un ugunsdrošības speciālists Zigmunds Avens.
6. Ievietot sludinājumu oficiālajā izdevumā ‘’Latvijas Vēstnesis’’, kā arī paziņojumu kārtībā, kādā tiek
publicēti pašvaldību domju saistošie noteikumi.

Izpildei: pašvaldības juristei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai

12.#
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesītes novada,
Rites pagasta, ''Druviņas 6''-6 atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un
izsoles noteikumu Nr.16/2017 apstiprināšanu
A,Žuks, I.Erte
I.Erte – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu un noteikumu projektu dzīvokļa izsolei. Tā būs
otrā izsole un izsoles sākumcena samazināta par 20%.
Deputātiem iebildumu, ierosinājumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Dzīvokļa īpašums ''Druviņas 6''-6 ar kadastra numuru 56809000028 atrodas Viesītes
novada, Rites pagastā, tas sastāv no dzīvokļa Nr.6 un 483/10797 domājamām daļām no ēkas
un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 56800040163, īpašuma tiesības Viesītes novada
pašvaldībai uz to nostiprinātas Rites pagasta zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 100000013528-6.
Atkārtota, atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli tiks rīkota 2017.gada
1.septembrī plkst. 9.30. Izsoles solis EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).
Pirmās izsoles sākotnējā cena tika noteikta EUR 1385.00 (viens tūkstotis trīs simti
astoņdesmit pieci euro un 00 centi). Otrajā atkārtotā izsolē sākuma cenu var noteikt par 20%
zemāku. Līdz ar to jāapstiprina izsoles noteikumi ar sākuma cenu EUR 1108.00 (viens
tūkstotis viens simts astoņi euro un 00 centi).
Personu, kam būtu pirmpirkuma tiesības uz objektu, nav.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma ''Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanu'' 1.pantu, 3.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 8.pantu un 11.pantu, likuma ''Par
pašvaldībām'' 21.panta 19.punktu, domes Finanšu komitejas 2017.gada 13.jūlija lēmumu
(prot.Nr.7), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne,
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Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret
- nav, atturas- nav Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt, pārdodot atkārtotā, mutiskā atklātā izsolē ar augšupejošu soli Viesītes
novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Viesītes novada, Rites pagasta,
''Druviņas 6''-6, ar kadastra numuru 56809000028, sākumcena EUR 1108.00
(viens tūkstotis viens simts astoņi euro un 00 centi).
2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus Nr.16/2017 (pielikums Nr.1).
3. Iecelt izsoles komisiju 5 cilvēku sastāvā : komisijas priekšsēdētājs- domes
priekšsēdētāja vietniece Laura Zvirbule, komisijas locekļi: galvenā grāmatvede Anita
Maļinovska, juriste Ināra Erte, nekustamo īpašumu vecākā speciāliste Svetlana Puzāne,
Darba aizsardzības, CA un ugunsdrošības speciālists Zigmunds Avens.
4. Ievietot sludinājumu oficiālajā izdevumā ''Latvijas Vēstnesis'', pašvaldības mājaslapā
un informatīvajā izdevumā ''Viesītes novada vēstis''.
Izpildei: pašvaldības juristei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
13.#
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Rites
pagasta, ''Mazsprīdīši'' trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles
noteikumu Nr.17/2017 apstiprināšanu
A.Žuks, I.Erte, S.Puzāne
I.Erte – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu un noteikumu projektu zemes gabala izsolei. Tā
būs trešā izsole un izsoles sākumcena samazināta par 30%.
S.Puzāne – paskaidro par zemes gabala atrašanās vietu.
Deputātiem iebildumu, ierosinājumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
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 1.septembrī plkst.9.00. Izsoles solis EUR 50.00 (piecdesmit euro un
00 centi).
Nekustamā īpašuma pārdošanas sākuma cena bija noteikta EUR 1149.02 (viens tūkstotis viens
simts četrdesmit deviņi euro un 02 centi). Trešajā atkārtotā izsolē sākuma cenu var noteikt par 60%
zemāku. Līdz ar to jāapstiprina izsoles noteikumi ar sākuma cenu EUR 460.00 (četri simti sešdesmit
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'', pamatojoties uz domes
Finanšu komitejas 2017.gada 13.jūlija lēmumu (prot.Nr.7), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks,
Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts
Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas- nav Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt, pārdodot trešajā 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 EUR 460.00 (četri simti sešdesmit euro
un 00 centi).
2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus Nr. 17/2017 (pielikums Nr.1)
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3. Iecelt izsoles komisiju 5 cilvēku sastāvā : komisijas priekšsēdētājs- domes priekšsēdētāja vietniece
Laura Zvirbule, komisijas locekļi: galvenā grāmatvede Anita Maļinovska, juriste Ināra Erte, nekustamo
īpašumu vecākā speciāliste Svetlana Puzāne, Darba aizsardzības, CA un ugunsdrošības speciālists
Zigmunds Avens.
4. Ievietot sludinājumu oficiālajā izdevumā ''Latvijas Vēstnesis'', pašvaldības mājaslapā un
informatīvajā izdevumā ''Viesītes novada vēstis''.

Izpildei: pašvaldības juristei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
14.#
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes
pagasta, ''Mazbruņenieki'' atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un
noteikumu Nr.18/2017 apstiprināšanu
A.Žuks, I.Erte
I.Erte – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu un noteikumu projektu zemes gabala izsolei. Tā
būs otrā izsole un izsoles sākumcena samazināta par 20%.
S.Puzāne – paskaidro par zemes gabala atrašanās vietu.
Deputātiem iebildumu, ierosinājumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Nekustamais īpašums ''Mazbruņenieki'' ar kadastra numuru 56350130045 atrodas Viesītes
novada, Viesītes pagastā, tas sastāv no zemes vienības 4.66 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
56350130036, un īpašuma tiesības Viesītes novada pašvaldībai uz to nostiprinātas Viesītes pagasta
zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1000 0056 3184.
Nekustamais īpašums tiks pārdots tikai personai, kura drīkst noslēgt darījumu par
lauksaimniecībā izmantojamo zemi atbilstoši likuma ''Par zemes privatizāciju lauku apvidos''
izvirzītajiem nosacījumiem.
Personu, kam būtu pirmpirkuma tiesības uz īpašumu , nav.
Izsole tiks rīkota 2017.gada 1.septembrī plkst.10.30. Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro
un 00 centi).
Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacītā cena un izsoles sākumcena tika noteikta EUR 5482.72
(pieci tūkstoši četri simti astoņdesmit divi euro un 72 centi). Atkārtotā izsolē sākuma cenu var
samazināt par 20%, līdz ar to sākuma cena tiek noteikta EUR 4386.00 (četri tūkstoši trīs simti
astoņdesmit seši 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'', pamatojoties uz domes
Finanšu komitejas 2017.gada 13.jūlija lēmumu (prot.Nr.7), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks,
Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts
Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.Atsavināt, pārdodot atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Viesītes novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu Viesītes novada, Viesītes pagasta, ''Mazbruņenieki'', ar kadastra
numuru 56350130045, sākumcena un nosacītā cena EUR
4386.00 (četri tūkstoši trīs simti astoņdesmit seši euro un 00 centi).
2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus Nr.18.2017 (pielikums nr.1).
3. Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs- domes priekšsēdētāja vietniece
Laura Zvirbule, komisijas locekļi: galvenā grāmatvede Anita Maļinovska, juriste Ināra Erte, nekustamo
īpašumu vecākā speciāliste Svetlana Puzāne, Darba aizsardzības, CA un ugunsdrošības speciālists
Zigmunds Avens.
4. Ievietot sludinājumu oficiālajā izdevumā ''Latvijas Vēstnesis'', pašvaldības mājaslapā un
informatīvajā izdevumā ''Viesītes novada vēstis''.

Izpildei: pašvaldības juristei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
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15.#
Par Viesītes pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes
pagasta, ''Ābelītes'' atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles
noteikumu Nr.19/2017 apstiprināšanu
A.Žuks, I.Erte
I.Erte – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu un noteikumu projektu zemes gabala izsolei. Tā
būs otrā izsole un izsoles sākumcena samazināta par 20%.
S.Puzāne – paskaidro par zemes gabala atrašanās vietu.
Deputātiem iebildumu, ierosinājumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Nekustamais īpašums ''Ābelītes'' ar kadastra numuru 56350100063 atrodas Viesītes novada,
Viesītes pagastā, tas sastāv no zemes vienības 2.98 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56350100028,
un īpašuma tiesības Viesītes novada pašvaldībai uz to nostiprinātas Viesītes pagasta zemesgrāmatā,
nodalījumā Nr. 1000 0056 3183.
Nekustamais īpašums tiks pārdots tikai personai, kura drīkst noslēgt darījumu par
lauksaimniecībā izmantojamo zemi atbilstoši likuma ''Par zemes privatizāciju lauku apvidos''
izvirzītajiem nosacījumiem.
Personu, kam būtu pirmpirkuma tiesības uz objektu, nav.
Izsole tiks rīkota 2017.gada 1.septembrī plkst. 10.00. Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro
un 00 centi).
5. Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacītā cena un izsoles sākumcena tika noteikta EUR
6145.03 (seši tūkstoši viens simts četrdesmit pieci euro un 03 centi).
Atkārtotā izsolē tās sākumcenu var noteikt par 20% mazāku, kā pirmās izsoles sākumcenu. Līdz
ar to, izsoles sākumcena tiek noteikta EUR 4916.00 (četri tūkstoši deviņi simti sešpadsmit 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'', pamatojoties uz domes
Finanšu komitejas 2017.gada 13.jūlija lēmumu (prot.Nr.7), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks,
Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts
Orups, Laura Zvirbule), 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, Viesītes pagasta, ''Ābelītes'',
ar kadastra numuru 56350100063, sākumcena un nosacītā cena EUR 4916.00 (četri tūkstoši deviņi
simti sešpadsmit euro un 00 centi).
2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus Nr.19/2017 (pielikums Nr.1).
3. Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs- domes priekšsēdētāja
vietniece Laura Zvirbule, komisijas locekļi: galvenā grāmatvede Anita Maļinovska, juriste Ināra Erte,
nekustamo īpašumu vecākā speciāliste Svetlana Puzāne, Darba aizsardzības, CA un ugunsdrošības
speciālists Zigmunds Avens.
4. Ievietot sludinājumu oficiālajā izdevumā ''Latvijas Vēstnesis'', pašvaldības mājas lapā un
informatīvajā izdevumā ''Viesītes novada vēstis''.

Izpildei: pašvaldības juristei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
16.#
Par izmaiņām pamatlīdzekļos
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu, ierosinājumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatot pašvaldības galvenās grāmatvedes A.Maļinovskas iesniegumu par pamatlīdzekļu
pārcelšanu uz mazvērtīgo inventāru, iesniegumu par pamatlīdzekļa norakstīšanu, Rites
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pagasta pārvaldes vadītājas L.Bārdules un PII “Zīlīte” vadītājas A.Orbidānes iesniegumus par
pamatlīdzekļu norakstīšanu, 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, pamatojoties uz domes Finanšu komitejas 2017.gada 13.jūlija
lēmumu (prot.Nr.7), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita
Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura
Zvirbule), pret - nav, atturas- nav Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības un finanšu nodaļai:
1.1.pārcelt pamatlīdzekļus (Saukas dabas parka biedrībai un Motivācijas
projektam) uz mazvērtīgo inventāru (saskaņā ar pievienoto sarakstu uz 1
lapas).
1.2.norakstīt pamatlīdzekli: krūmgriezis, invent.Nr. P000773, iegādāts
20.10.2009., 383,79 EUR (Rites pagasta pārvalde)
1.3.norakstīt pamatlīdzekli: siltuma skaitītājs, invent. Nr.P000076 (PII “Zīlīte”).
2. Grāmatvedības un finanšu nodaļai norakstītos pamatlīdzekļus izslēgt no bilances.
Atbildīgais –galvenā grāmatvede
Zināšanai: Rites pagasta pārvaldes vadītājai, PII “Zīlīte” vadītājai
17.#
Par debitoru parāda dzēšanu
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu, ierosinājumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatot pašvaldības galvenās grāmatvedes A.Maļinovskas iesniegumu par atļauju dzēst
ilgstošo debitoru no 23.03.2015. IK “Biznesa investīcijas” par summu 60 EUR sakarā ar
nenotikušajiem apmācību semināriem, izvērtējot pievienoto VID informāciju, 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, pamatojoties uz
domes Finanšu komitejas 2017.gada 13.jūlija lēmumu (prot.Nr.7), atklāti balsojot, par – 9
balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris
Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas- nav Viesītes novada
dome NOLEMJ:
1. Atļaut Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības un finanšu nodaļai dzēst
ilgstošo debitoru no 2015.gada 23.marta IK “Biznesa investīcijas” par summu
60 EUR ( sešdesmit euro)
2. Grāmatvedības un finanšu nodaļai izņemt no bilances debitoru parādu.
Atbildīgais –galvenā grāmatvede

18.#
Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta lielgabarīta
atkritumu izvešanai, ūdens skaitītāju iegādei un sadzīves atkritumu konteineru iegādei
-------------------------------------------------------------------------------------------A.Žuks

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu, ierosinājumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
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Izskatot Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Viesītes komunālā pārvalde”
valdes priekšsēdētāja M.Blitsona 2017.gada 31.maija iesniegumu Nr.1-4.1/57 “Par lielgabarīta
atkritumiem”un 2017.gada 4.jūlija iesniegumu Nr.1-4.1/79 “Par finansējumu ūdens
skaitītājiem pašvaldības dzīvokļos”, izskatot domes priekšsēdētāja A.Žuka 2017.gada 11.jūlija
iesniegumu par finansējuma piešķiršanu konteineru iegādei, 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”,
pamatojoties uz domes Finanšu komitejas 2017.gada 13.jūlija lēmumu (prot.Nr.7), atklāti
balsojot par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,
Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas - nav,
Viesītes novada dome NOLEMJ:
No Viesītes novada pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļiem:
1. Apmaksāt rēķinu par lielgabarīta atkritumu izvešanu uz SIA „Vidusdaugavas
SPAAO” - 2017.gada 31.maija rēķins Nr.211 par 875,65 EUR;
2. Piešķirt 1000,00 EUR 30 ūdensskaitītāja mezglu ierīkošanai pašvaldības dzīvokļos;
3. Piešķirt līdz 2150 EUR 10 gab. sadzīves atkritumu (1100 l) konteineru un 1 gab.
PET ( 1100 l) konteinera iegādei. (Konteinerus novietos Elkšņu pagastā, Saukas
pagastā, pie Sēlijas Sporta skolas, Viesītes Jaunajos kapos, Viesītes pilsētā Ezera iela
12, un Raiņa iela 42).
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, SIA „Viesītes komunālā pārvalde”

19.#
Par finansējuma piešķiršanu Viesītes novada stenda šaušanas sportistiem
-------------------------------------------------------------------------------------------A.Žuks

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu, ierosinājumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatīts Viesītes novada stenda šaušanas sportista V.B. 2017.gada 7.jūnija iesniegums
par finansiālo atbalstu dalībai stenda šaušanas treniņnometnē Čehijā, un Viesītes novada
stenda šaušanas sportista K.A. 2017.gada 12.jūnija iesniegums par finansiālo atbalstu dalībai
stenda šaušanas Eiropas čempionātā Azerbaidžānā.
Izvērtējot iesniegumus, klāt pievienoto informatīvo materiālu, ņemot vērā sportistu līdzšinējos
veiksmīgos sasniegumus, izvērtējot pašvaldības finanšu līdzekļu izmantošanas lietderību,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta 2.daļas 6.punktu, 15.panta
6.punktu, 21. panta 27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem
Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, pamatojoties uz
domes Sociālo, kultūras, izglītības un sporta jautājumu komitejas 2017.gada 13.jūlija lēmumu
(prot.Nr.5), Finanšu komitejas 2017.gada 13.jūlija lēmumu (prot.Nr.7), atklāti balsojot, par – 9
balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris
Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas- nav Viesītes novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Viesītes novada stenda šaušanas sportistam V.B. 200,00 EUR dalībai stenda
šaušanas treniņnometnē Čehijā.
2. Piešķirt Viesītes novada stenda šaušanas sportistam K.A. 300,00 EUR dalībai Eiropas
čempionātā stenda šaušanā Azerbaidžānā.
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Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai,
V.Basovam, K,Avena

20.#
Par Viesītes novada pašvaldības Attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāna
2017.-2019.gadam un Investīciju plāna 2017.gadam aktualizāciju
J.Līcis, G.Dimitrijeva
J.Līcis, G.Dimitrijeva - ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.

Deputātiem iebildumu, ierosinājumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 14.panta otrās daļas 1.punktu,
21.panta pirmās daļas 5.punktu, Viesītes novada attīstības programmu 2014.-2020. gadam,
ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas
2017.gada 13.jūlija sēdes lēmumu (prot.Nr.7), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks,
Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis,
Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas- nav Viesītes novada dome NOLEMJ:
Atbalstīt aktualizēto Viesītes novada pašvaldības Attīstības programmas 2014.2020.gadam Rīcības plānu 2017.-2019.gadam un aktualizēto Investīciju plānu 2017.gadam.
Pielikumā: Aktualizētais Rīcības plāns 2017.-2019.gadam uz 19 lapām.
Aktualizētais Investīciju plāns 2017.gadam uz 8 lapām.

21.#
Par Valsts nozīmes industriālā pieminekļa ‘’Šaursliežu dzelzceļa mezgls Viesītē’’
Lokomotīvju depo ēku
J.Līcis, G.Dimitrijeva

J.Līcis, G.Dimitrijeva – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu, ierosinājumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Lai saglabātu Šaursliežu dzelzceļa mezglu Viesītē, kā Viesītes novada teritorijai būtisku
tūrisma objektu, kā arī, lai efektīvi izmantotu esošos resursus tūrisma un uzņēmējdarbības
attīstībā, nepieciešams veikt darbības, lai uzlabotu objekta pieejamību un to attīstītu, kā
pievilcīgu tūristiem. Ilgtermiņā Šaursliežu dzelzceļa mezgls Viesītē kā apskates objekts ar
interaktīvu un mūsdienīgu pielietojumu sevi pozicionēs, kā uzņēmējdarbību veicinošs faktors
Viesītē un apkārtnē, jo pieaugot tūristu skaitam (pašreizējā 5 gadu statistika to pierāda), būs
nepieciešami arī pakalpojumi, Tā kā pašreizējā Bānīša lokomotīves un vagonu atrašanās vieta
ir Vagonu depo ēkā, kur tā apskatei ir ierobežoti telpu izmēri, tad lietderīgāk šos apskates
objektus ir pārvietot uz Lokomotīvju depo ēku, kura pašlaik netiek izmantota. Lai
pārvietošana būtu iespējama, jāveic Lokomotīvju depo ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošana.
2014.gadā ir veikta Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un tehniskā apsekošana, ko
ir veikusi SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Viesītes novada attīstības programmu 2014.-2020.gadam, ņemot vērā domes
Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 13.jūlija
sēdes lēmumu (prot.Nr.7), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana
Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts
Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas- nav Viesītes novada dome NOLEMJ:
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1. Atbalstīt Šaursliežu dzelzceļa mezgla Viesītē Lokomotīvju depo ēkas nepieciešamās
būvniecības izpēti, sagatavojot Būvprojektu minimālā sastāvā atbilstoši Vispārīgiem
būvnoteikumiem un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 281 LBN202-15 “Būvprojekta saturs
un noformēšana”.
2. Iesniegt projekta “Šaursliežu dzelzceļa mezgla Viesītē Lokomotīvju depo ēkas
izpēte- būvprojekta izstrāde minimālā sastāvā ” iesniegumu valsts budžeta finansējuma
saņemšanai kultūras pieminekļu izpētei, konservācijai un restaurācijai.
Izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai, Viesītes muzejam “Sēlija”
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
Kontrolei: pašvaldības izpilddirektoram
22.#
Par dzīvokļu pirkuma maksas sadalīšanu daļās
J.Līcis
J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu, ierosinājumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Ar 2017.gada 17.maija Viesītes novada pašvaldības domes lēmumu (lēmums nr.36, prot.Nr.9) ‘’Par
piedāvājumu dzīvokļu atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā”, tika piedāvāts iegādāties dzīvokli ,
pirmpirkuma kārtībā.
Sakarā ar to, ---------2017.gada 4.jūlijā ir iesniedzis iesniegumu, ka piekrīt pirkt dzīvokli par piedāvāto
summu EUR 2083.00 (divi tūkstoši astoņdesmit trīs euro un 00 centiem) un samaksāt dokumentu
noformēšanas naudu EUR 70.00 (septiņdesmit euro un 00 centu) apmērā. Viņš lūdz samaksu sadalīt
daļās: pie līguma slēgšanas 2017.gada augustā tiks samaksāti EUR 500.00, bet atlikusī summa
vienādos maksājumos reizi ceturksnī gada laikā no līguma noslēgšanas.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešā daļa pieļauj pirkuma maksas sadalīšanu
daļās un nosaka procentus no nesamaksātās summas.
Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešo
daļu, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 13.jūlija
sēdes lēmumu (prot.Nr.7), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita
Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:

1.Slēgt nomaksas pirkuma līgumu ar E.G. par dzīvokli un ar to saistītajām domājamām
daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala kopīpašuma (turpmāk –dzīvokļa īpašums),
kas atrodas ---------------, iekļaujot tajā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
36.panta trešā daļā noteikto.
2. Atļaut E.G. samaksu veikt sekojošā kārtībā:
2.1. pie līgums slēgšanas samaksāt EUR 500.00;
2.2. atlikušo summu samaksāt vienādos maksājumos reizi ceturksnī gada laikā pēc
līguma noslēgšanas.
Izpildei: pašvaldības juristei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
23.#
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma
J.Līcis,
J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu, ierosinājumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
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Izskatot K.K. 2017.gada 4.jūlija iesniegumu par zemes vienības atdalīšanu no viņam piederošā
nekustamā īpašuma, konstatēts, ka zemes ierīcība nav vajadzīga, jo tiek atdalīts atsevišķs zemes gabals
un iecere nav pretrunā ar Viesītes novada teritorijas plānojumu.
Pamatojoties uz 01.12.2005. „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu” ar spēkā esošajiem
grozījumiem, Viesītes novada pašvaldības 27.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 3 ''Par teritorijas
plānojumiem”, Elkšņu pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 1.nodaļas 1.6.
punktu un grafisko daļu, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas
komitejas 2017.gada 13.jūlija sēdes lēmumu (prot.Nr.7), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons

Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris
Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas- nav, Viesītes novada dome
NOLEMJ:
1.Atļaut K.K atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu no viņam piederošā
nekustamā īpašuma, neizstrādājot ierīcības projektu.
2.Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu
3.Noteikt zemes lietošanas mērķi: 0101- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir
lauksaimniecība
4.Zemes vienībai saglabāt nosaukumu un adresi.
5.Noteikt zemes lietošanas mērķi: 0101- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir
lauksaimniecība.
6.Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu
apkalpošanas centrā.
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste
Zināšanai: nodokļu administratorei

24.#
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma
J.Līcis,

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu, ierosinājumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatot L.K. un M.K., iesniegumu konstatēts, ka zemes ierīcība nav vajadzīga, jo zemes
vienības ir kā atsevišķi objekti un iecere nav pretrunā ar Viesītes novada teritorijas
plānojumu.
Pamatojoties uz 01.12.2005. „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu” ar spēkā esošajiem
grozījumiem, Viesītes novada pašvaldības 27.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 3 ''Par teritorijas
plānojumiem”, Elkšņu pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 1.nodaļas 1.6.
punktu un grafisko daļu, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas
komitejas 2017.gada 13.jūlija sēdes lēmumu (prot.Nr.7), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons

Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris
Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas- nav, Viesītes novada dome
NOLEMJ:
1.Atļaut L.K. un M.K. atdalīt zemes vienību no viņiem piederošā nekustamā īpašuma
''neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
2.Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu
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
Zināšanai: nodokļu administratorei, personām
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25.#
Par zemes nomu
J.Līcis
J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu, ierosinājumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
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. saistošajiem 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
domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada
13.jūlija sēdes lēmumu (prot.Nr.7), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana
Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts
Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.Slēgt zemes nomas līgumus līdz 2022.gada 31.decembrim ar A.Ž. par nomas
tiesību piešķiršanu uz zemes vienībām Rites pagastā platībā lauksaimniecības vajadzībām;
2. Slēgt zemes nomas līgumus līdz 2029. 01. augustam ar R.S. par nomas tiesību
piešķiršanu uz daļu no zemes vienības rekreācijas zonas izveidei;
3. Izbeigt zemes nomas līgumu ar I.F. par nomas tiesībām uz zemes vienību ar
2017.gada 1.oktobri.
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste
Zināšanai: nodokļu administratorei
26.#
Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības
J.Līcis
J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu, ierosinājumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatot A.V. 2017. gada 3.jūlija iesniegumu, kurā lūdz nodot īpašumā bez atlīdzības
atbilstošas domājamās daļas viņai piederošā dzīvokļa uzturēšanai, pamatojoties uz likuma „Par
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta 4.punktu, ņemot vērā domes
Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 13.jūlija
sēdes lēmumu (prot.Nr.7), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana
Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts
Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.Nodot bez atlīdzības domājamās daļas no zemes gabala 1486 kv.mtr platībā A.V.
dzīvokļa uzturēšanai.
2. Slēgt līgumu ar A.V. par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste
Zināšanai: nodokļu administratorei
LĒMUMS Nr.27
Par adrešu maiņu Viesītes novada Elkšņu pagastā
J.Līcis
J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
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Deputātiem iebildumu, ierosinājumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatīts 2017.gada 8.jūnija Valsts zemes dienesta speciālistes dokuments, ka Viesītes novadā
ir reģistrētas adreses, kas neatbilst Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698
”Adresācijas noteikumi” 14.punkta prasībām, kas nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās,
kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru un piesaisti ielas
nosaukumam.
Pašvaldībai domei ir tiesības piešķirt adresi bez personu piekrišanas.
No kadastra informācijas sistēmas redzams, ka Viesītes novada Elkšņu pagasta Elkšņos
īpašumiem un būvēm, kas atrodas pie Jaunās ielas nav pareizas adreses, kā arī pārējām būvēm
un īpašumiem adreses piešķirtas neatbilstoši, nepareizā kārtībā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 698” Adresācijas noteikumi” un
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un
īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 13.jūlija sēdes lēmumu (prot.Nr.7), atklāti balsojot,
par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris
Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas- nav, Viesītes novada dome
NOLEMJ:

1. Mainīt adreses Viesītes novada, Elkšņu pagasta, Elkšņu ciemā:
1.1. no ‘’Dzenīši 5’’, Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes nov. LV 5217
Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes nov., LV 5217( adreses kods:104964157);
1.2. no ‘’Dzenīši 7’’ , Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes nov. LV 5217
Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes nov., LV 5217; ( adreses kods:104964157
1.3. no Jaunā iela 2 , Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes nov. LV 5217
Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes nov., LV 5217; (adreses kods 102241844).
1.4. no Jaunā iela 1 , Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes nov. LV 5217
Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes nov., LV 5217; adreses kods 102241844).
1.5. no Jaunā iela 4 , Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes nov. LV 5217
Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes nov., LV 5217( adreses kods 102241844).

uz Jaunā iela 4,
uz Jaunā iela 6,
uz Jaunā iela 5,
uz Jaunā iela 7,
uz Jaunā iela 9,

2.Veikt atbilstošas izmaiņas valsts adrešu reģistrā
Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei
Zināšanai: iedzīvotāju reģistram, grāmatvedības un finanšu nodaļai, Elkšņu pagasta
pārvaldei
28.#
Par adrešu piešķiršanu Viesītes novadā
J.Līcis

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu, ierosinājumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatīts Valsts zemes dienesta speciālistes dokuments, ka Viesītes novadā ir būves, kurām
nav piešķirtas adreses., kā to nosaka Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698”
Adresācijas noteikumi” 9.punkts, kas nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības
kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības
piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta’’.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 698” Adresācijas noteikumi”
un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, ņemot vērā domes Attīstības,
lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 13.jūlija sēdes lēmumu
(prot.Nr.7), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne,
Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret
- nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
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1.Piešķirt šādas adreses Viesītes novada teritorijā:
1.1.
zemes vienībai Viesītes novada Elkšņu pagastā ar kadastra apzīmējumu
56580060139 un ar to funkcionāli saistītajām būvēm piešķirt adresi: ‘’Mazkārkļi’’, Elkšņu
pag., Viesītes nov., LV 5217;
1.2. zemes vienībai Viesītes novada Rites pagastā ar kadastra apzīmējumu 56800040032
un funkcionāli saistītam būvēm ( veikals-ēdnīca) piešķirt adresi: ‘’Saules Birņi’’, Rites pag.,
Viesītes nov., LV 5228;
1.3. zemes vienībai Viesītes novada Rites pagastā ar kadastra apzīmējumu 56800060060
un ar to funkcionāli saistītajām būvēm piešķirt adresi: ’’Zvejnieki’’, Rites pag., Viesītes nov.,
LV 5228;
1.4. zemes vienībai Viesītes novada Saukas pagastā ar kadastra apzīmējumu
56880010012 un funkcionāli saistītam būvēm (dzīvojama māja) piešķirt adresi: ‘’Assi’’, Lone,
Saukas pag., Viesītes nov., LV 5224.
2.Veikt atbilstošas izmaiņas valsts adrešu reģistrā
Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei
Zināšanai: iedzīvotāju reģistram, grāmatvedības un finanšu nodaļai, Elkšņu, Rites, Saukas
pagastu pārvaldēm
29.#
Par saistošo noteikumu Nr.5 /2017 ''Nolikums par licencēto makšķerēšanu Viesītes
ezerā'' apstiprināšanu
J.Līcis, I.Erte
I.Erte – ziņo par sagatavoto saistošo noteikumu projektu.
P.Līcis – jautā par motorlaivām, vai šie motora jaudas ierobežojumi būs arī Viesītes ezerā, kas
noteiks, ka nevar braukt ar ūdens motocikliem.
A.Žuks – apstiprina, ka arī Viesītes ezerā būs šie ierobežojumi kā Saukas ezerā.
S.Lūse – aizstāv makšķerniekus un atbalsta šos ierobežojumus, jo makšķernieks ir nopircis
licenci, lai mierīgi makšķerētu, šie braucēji tikai traucē.
A.Žuks – varbūt jārisina jautājums tā, ka pie kempinga “Pērlīte” izveidotu norobežotu
teritoriju, kur varētu braukt ar ūdens motocikliem.
Citu jautājumu un ierosinājumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatīts Biedrības ''Vārava'', iesniegtais ''Nolikums par licencēto makšķerēšanu Viesītes
ezerā’’, kas ir jāizdod kā saistošie noteikumi.
Viesītes novada dome ir izvērtējusi un apspriedusi “Nolikuma par licencēto makšķerēšanu
Viesītes ezerā” projektu.
Pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 43.pantu, 43.1 pantu un 45.pantu, 2015.gada
22.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.799 ''Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas
un zemūdens medību noteikumi'', ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu
apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 13.jūlija sēdes lēmumu (prot.Nr.7), atklāti balsojot,
par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta
Līce, Juris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas- 1 (Pēteris Līcis), Viesītes
novada dome NOLEMJ:
1. Izdot saistošos noteikumu Nr.7/2017 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu
Viesītes ezerā”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Viesītes novada vēstis”.
3. Pašvaldības kancelejai, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta prasībām, nosūtīt
saistošos noteikumus Nr.7/2017 un to paskaidrojuma rakstu Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai pa pastu un elektroniski atzinuma sniegšanai.
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4. Pēc atzinuma saņemšanas, pašvaldības kancelejai nodrošināt saistošo noteikumu un
paskaidrojuma raksta publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā „Viesītes novada vēstis”,
pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājaslapā internetā, nodrošināt to pieejamību novada
pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.
Pielikumā:
Saistošie noteikumi Nr.7/2017 ar pielikumiem un saskaņojumiem.
Paskaidrojuma raksts uz 1 lapas
30.#
Par apgrūtinājuma noņemšanu nekustamajam īpašumam
‘’Dzirnavu dīķis’’ Saukas pagastā
J.Līcis, I.Erte
J.Līcis un I.Erte – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu, ierosinājumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 14.pantu pirmās daļas 2.punktu, ņemot
vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada
13.jūlija sēdes lēmumu (prot.Nr.7), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana
Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts
Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.
Dzēst apgrūtinājumu nekustamajam īpašumam Viesītes novada, Saukas pagasta,
‘’Dzirnavu dīķis’’ ar kadastra numuru 56880060154, par nomas tiesībām.
2.
Iesniegt domes lēmumu Zemesgrāmatu nodaļai.
Izpildei: pašvaldības juristei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
31.#
Par atsavināšanas procesa uzsākšanu nekustamajam īpašumam
‘’Dzirnavu dīķis’’ Saukas pagastā, Viesītes novadā.
A.Žuks, J.Līcis
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu sakarā ar to, ka ir iesniegums no personas
uzsākt šo atsavināšanas procesu.
I.Erte- paskaidro, ka tā būs publiska izsole, ikviens varēs pieteikties uz dīķa teritoriju.
Apkārtējās zemes pieder īpašniekiem, tikai pats Dzirnavu dīķis ir pašvaldībai piederošs.
Deputātiem iebildumu, ierosinājumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu
apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 13.jūlija sēdes lēmumu (prot.Nr.7), atklāti balsojot,
par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta
Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas- 1 (Roberts Orups), Viesītes
novada dome NOLEMJ:
Uzsākt atsavināšanas procesu Viesītes novada pašvaldībai piederošajam nekustamajam
īpašumam Viesītes novada, Saukas pagasta, ‘’Dzirnavu dīķis’’ ar kadastra numuru
56880060154.
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Izpildei: pašvaldības juristei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
Kontrolei: pašvaldības izpilddirektoram
32.#
Par izmaiņām Eiropas Sociālā fonda projekta „Atver sirdi Zemgalē” pašvaldības
deinstitucionalizācijas vadības grupā
S.Andruškeviča
S.Andruškeviča – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu, ierosinājumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatot pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas Sarmītes Matačinas 2017.gada 6.jūlija
iesniegumu par izmaiņām Eiropas Sociālā fonda projekta „Atver sirdi Zemgalē” pašvaldības
deinstitucionalizācijas vadības grupas sastāvā, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības, kultūras
un sporta jautājumu komitejas 2017.gada 13.jūlija sēdes lēmumu ( prot.Nr.6), atklāti balsojot,
par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta
Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas- nav,
Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.Veikt izmaiņas Viesītes novada domes 2016.gada 17.februāra lēmumā Nr.18 (prot.Nr.2)
“Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošanu” un lēmuma otro
punktu izteikt šādā redakcijā:
2. Apstiprināt pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupu šādā sastāvā:
2.1. Sarmīte Matačina – Sociālā dienesta vadītāja;
2.2. Sanita Lūse – pašvaldības izpilddirektore;
2.3. Laura Zvirbule – domes deputāte, domes priekšsēdētāja vietniece;
2.4. Solvita Geduša – SIA „Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekle;
2.5.Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības atbalsta centra „Viesīte” vadītāja.
Par veiktajām izmaiņām informē projekta vadības grupu
Atbildīgais: Sociālā dienesta vadītāja S.Matačina

33.#
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
L.Zvirbule
L.Zvirbule – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu, ierosinājumu 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), ņemot vērā Komunālo jautājumu komisijas 2017.gada 13.jūlija sēdes lēmumus
(prot.Nr.7), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne,
Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Uzņemt E.Š. dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli
Slēdzot terminēto īres līgumu līdz 31.08.2017.
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2. Uzņemt N.S.dzīvokļu rindā.
3. Uzņemt A.L. dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Pavasara iela 4A-5, Viesīte,
Viesītes novads.
Slēgt terminēto īres līgumu līdz 31.08.2017.
Zināšanai: SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, Komunālo jautājumu komisijai
Iedzīvotāju reģistram

34.#
Par līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Viesītes komunālā pārvalde”
par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu Viesītes novadā
M.Blitsons
M.Blitsons – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu par jauna deleģēšanas līguma slēgšanu
ūdenssaimniecības pakalpojumiem sakarā ar to, ka pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi
un jābūt līgumam, kas atbilstu jaunajām prasībām.
Deputātiem iebildumu, ierosinājumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmo punktu, Ministru kabineta
2016.gada 22.marta noteikumiem Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu nodrošināšanu Viesītes novadā”, atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks,
Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis,
Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar pašvaldības kapitālsabiedrību Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Viesītes komunālā pārvalde”, reģistrācijas Nr.55403000541, par sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu nodrošināšanu Viesītes novadā.
2.Deleģēt domes priekšsēdētāju A.Žuku parakstīt līgumu.
Pielikumā Līgums uz 3 lapām.
Izpildei: pašvaldības juristei
Zināšanai: SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, grāmatvedības un finanšu nodaļai.
35.#
Par LEADER programmas projekta
“Viesītes Radošās rezidences izveidošana” pārtraukšanu
-------------------------------------------------------------------------------------------A,Žuks

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu projekta pārtraukšanai sakarā ar to, ka
vajadzīgs vēl papildus pašvaldības līdzfinansējums tā ieviešanai.
Deputātiem iebildumu, ierosinājumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Viesītes novada pašvaldības dome 2016.gada 8.jūnijā pieņēma lēmumu atbalstīt projekta
“Viesītes Radošās rezidences izveidošana” iesniegšanu biedrības “Lauku partnerība “Sēlija”
izsludinātajā atklātajā projektu iesniegumu konkursā un apstiprināja projekta kopējo budžetu
60824,63 EUR.
LAD Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 28.09.2016.g. vēstulē Nr.
05.6-11/16/1978 ir paziņots, ka projekta īstenošanai sakarā ar nepietiekošo finansējumu var
tikt piešķirts pašvaldības līdzfinansējums 10000 eiro apmērā. LAD Viduslatvijas Reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes 15.12.2016. lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu Nr.
05.6-11/16/2664 ir apstiprināts projekta kopējais budžets 29878.40 EUR, attiecināmo izmaksu
summa 22087.11 EUR. Projekta īstenošanai piešķirts publiskais finansējums 19878.40 EUR.
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Pašvaldības līdzfinansējums ir 10000 EUR.
Veicot iepirkumu un izvērtējot piedāvājumus, nepieciešamās būvniecības izmaksas ir EUR
36458,50 (PVN ir summā iekļauts), tās pārsniedz sākotnēji plānotās izmaksas par EUR
14371,39, kas nozīmē, ka pašvaldības līdzfinansējuma apjoms palielinās par EUR 14371,39
un kopā sastāda EUR 24371,39.
Izvērtējot pašvaldības finansiālo līdzekļu izmantošanas lietderību, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta 2 daļas 6.punktu, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu
apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 13.jūlija lēmumu (prot.Nr.7) un domes Finanšu komitejas
2017.gada 13.jūlija lēmumu (prot.Nr.7) atteikt papildus pašvaldības finansējuma piešķiršanu šim
projektam un līdz ar to pārtraukt projektu “Viesītes Radošās rezidences izveidošana”, atklāti balsojot

par – 8 balsis (Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis,
Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas – 1 (Alfons Žuks), Viesītes
novada dome NOLEMJ:
1. Nepiešķirt papildus finansējumu no pašvaldības budžeta EUR 14371,39 apjomā
projekta “Viesītes Radošās rezidences izveidošana” īstenošanai.
2. Pārtraukt projekta Nr.16-05-AL24-A019-2205-000003“Viesītes Radošās
rezidences izveidošana” īstenošanu.
3. Informēt LAD Viduslatvijas reģionālo lauksaimniecības pārvaldi un Lauku partnerību
“Sēlija” par projekta pārtraukšanu.
Izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai

36.#
Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē” projekta “Travel Smart- visit Lithuania and
Latvia” īstenošanai
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu, ierosinājumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, 15.panta 6.punktu, 21.panta
19.punktu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 21. punktu, atklāti balsojot, atklāti balsojot par – 9 balsis
(Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis,
Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome
NOLEMJ:
1. INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. –
2020.gadam atbalstītā Viesītes novada pašvaldības projekta Nr. LLI-199 „Travel
Smart – visit Lithuania and Latvia” (“Ceļo gudri –apmeklē Lietuvu un Latviju”)
īstenošanai –Mīlestības takas pārbūves 2. kārtai ņemt aizņēmumu Valsts kasē
EUR 61500 (sešdesmit viens tūkstotis pieci simti euro).
2. Aizņēmuma EUR 43050( četrdesmit trīs tūkstoši piecdesmit euro) summas izņemšanu
paredzēt 2017. gadā, EUR 18450 (astoņpadsmit tūkstoši četri simti piecdesmit) -2018.
gadā
3. Aizņēmumu ņemt uz 10 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi.
4. Aizņēmumu garantēt ar Viesītes novada pašvaldības budžetu un aizņēmuma atmaksu
uzsākt ar 2018. gada 3. ceturksni.
5. Aizņēmumam izmantot projekta Nr. LLI-199 kontu LV72TREL9802196009000
Atbildīgie – galvenā grāmatvede A. Maļinovska, finansiste L. Medvecka.
Kontrole – izpilddirektoram A. Žukam.
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37.#
Par projektu “Esošās skolas ēkas pārbūve ar funkcijas maiņu Sporta skolas un Veselības
un sociālās aprūpes centra vajadzībām”
-------------------------------------------------------------------------------------------A,Žuks, J.Līcis

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
J.Līcis – atbalsta projekta pirmās kārtas pārtraukšanu un sporta zāles renovāciju tādā apjomā,
atbalsta logu nomaiņu sporta zālei un meliorācijas darbu veikšanu, lai samazinātu mitruma
apjomu, kas bojā ēku.
A.Žuks – augusta sēdē lems vai turpināt šī projekta otro kārtu, jo tās iepirkums ir 1484972.55
EUR un tā pašvaldībai ir ievērojama aizdevuma ņemšanas summa. Kopā ar pirmo kārtu būtu 2
miljoni, vēl arī nepieciešami līdzekļi katlu mājas projektam. Tāpēc jāvērtē projekta
turpināšanas lietderība, pašvaldības finansiālās iespējas.
Deputātiem iebildumu, ierosinājumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatīts Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas Svetlanas Puzānes 2017.gada 20.jūlija
iesniegums, kurā lūdz izvērtēt pašvaldības iespējas projekta “Esošās skolas ēkas pārbūve ar
funkcijas maiņu Sporta skolas un Veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām” būvdarbu
finansēšanai I un II kārtai, vai atcelt Viesītes novada domes 2017.gada 12.aprīļa lēmumu Nr.19
(prot.Nr.6) “Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mērķdotācijas
izlietojumu”.
Konstatēts, ka, saskaņā ar veikto iepirkuma procedūru abām projekta kārtām piedāvātās
līgumcenas ar PVN ir: I kārtai (Sporta zāle un telpas Sporta skolas vajadzībām) – 577549,59
EUR, bet II kārtai (Telpas veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām) – 1484972,55
EUR. Būvdarbu veikšanai pašvaldībai būtu jāņem aizdevums Valsts kasē.
Izvērtējot pašvaldības finanšu līdzekļu izmantošanas lietderību, plānoto aizņēmuma apjomu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2 daļas 6.punktu, atklāti balsojot par – 9 balsis

(Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis,
Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas – nav, Viesītes novada dome
NOLEMJ:
1. Neapstiprināt finansējumu 577549,59 EUR (ar PVN) projekta “Esošās skolas ēkas
pārbūve ar funkcijas maiņu Sporta skolas un Veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām”
būvdarbu I kārtai (Sporta zāle un telpas Sporta skolas vajadzībām) un līdz ar to, pārtraukt
projekta “Esošās skolas ēkas pārbūve ar funkcijas maiņu Sporta skolas un Veselības un
sociālās aprūpes centra vajadzībām” I kārtas iepirkumu.
2. Pašvaldības būvinženierim sagatavot būvniecības ieceres dokumentāciju Sēlijas
Sporta skolas sporta zāles, Smilšu ielā 39, Viesītē, logu nomaiņai un teritorijas meliorācijas
sistēmas sakārtošanai.
3. Pašvaldības Iepirkumu komisijai veikt iepirkumu būvdarbiem, saskaņā ar sagatavoto
būvniecības ieceres dokumentāciju.
4. Nākošajā novada domes sēdē izskatīt jautājumu par projekta “Esošās skolas ēkas
pārbūve ar funkcijas maiņu Sporta skolas un Veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām”
II kārtas ( (Telpas veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām) finansēšanas iespējām
saskaņā ar veikto Iepirkumu.
Zināšanai: Attīstības un plānošanas nodaļai, Iepirkumu komisijai, Grāmatvedības un finanšu
nodaļai
Sēde beidzas plkst.15.30
Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks 2017.gada 17.augustā.
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Sēdes vadītājs
Novada domes priekšsēdētājs
25.07.2017.

A.Žuks

Protokoliste
Kancelejas vadītāja
25.07.2017.

D.Vītola
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