Latvijas Republika

Viesītes novada pašvaldība

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

SĒDES PROTOKOLS
Viesītes novada Viesītē

2017.gada 17.augustā

Nr.14

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,
Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule
Nepiedalās: Iveta Līce – iemesls nav zināms, Juris Līcis – pašvaldības delegācijas sastāvā
viesojas sadraudzības pilsētā Židačivā (Ukraina)
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Ināra Erte – pašvaldības juriste
Lidija Medvecka - finansiste
Lilita Bārdule – Rites pagasta pārvaldes vadītāja
Māris Blitsons – SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs
Piedalās iedzīvotāji: A.B., E.S., E.J. – pie 1.jautājuma
Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Alfons Žuks atklāj domes sēdi
A.Žuks – ierosina darba kārtībā papildus iekļaut 25.-27.jautājumu un apstiprināt darba kārtību
kopumā ar 27.jautājumiem.
Domes deputātiem iebildumu nav. Atklāti balsojot, par – 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana
Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule),
pret - nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību kopumā ar 27.jautājumiem
DARBA KĀRTĪBA:
Informatīvie jautājumi – domes priekšsēdētājs Alfons Žuks
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1. Par nekustamo īpašumu “Riepiņas”, Viesītes pagastā.
Ziņo: A.Žuks
2. Par izmaiņām pamatlīdzekļos.
Ziņo: A.Žuks
3. Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta.
Ziņo: A.Žuks
4. Par finansējuma piešķiršanu festivālam “Zobens un Lemess”.
Ziņo: A.Žuks
5. Par finansējuma piešķiršanu mācību piederumu iegādei 1.klašu skolēniem.
Ziņo: A.Žuks
6. Par pirmsskolas izglītības pedagogu mēneša darba algu.
Ziņo: A.Žuks
7. Par pusdienu, launaga un brokastu porciju cenām pašvaldības izglītības iestādēs
2017./2018.mācību gadā.
Ziņo: A.Žuks
8. Par izmaiņām Viesītes Mūzikas un mākslas skolas amatu klasifikācijas sarakstā.
Ziņo: A.Žuks
9. Par Viesītes novada domes noteikumu Nr.20/2017 “Kārtība valsts budžeta
mērķdotācijas pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs
sadalei Viesītes novadā” apstiprināšana.
Ziņo: L.Medvecka.
10. Par finansējumu biedrības “Cerību krustceles” rīkotajai ekskursijai.
Ziņo: A.Žuks
11. Par saskaņojumu Viesītes Mūzikas un mākslas skolas programmu īstenošanas vietu
atvēršanai Neretas novadā.
Ziņo: S.Andruškeviča
12. Par Sēlijas Sporta skolas iestāšanos biedrībā “Latvijas Orientēšanās federācija” un
biedrībā “Latvijas Tenisa savienība”.
Ziņo: S.Andruškeviča
13. Par ideju konkursu “Sēlijas amatnieki Simtgades bērniem”.
Ziņo: S.Andruškeviča
14. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Ziņo: L.Zvirbule
15. Par īres līgumu pagarināšanu, beztermiņa īres līgumu slēgšanu un īres līgumu
nepagarināšanu.
Ziņo L.Zvirbule
16. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
Ziņo: A.Žuks
17. Par zemes nomu.
Ziņo: A.Žuks
18. Par adrešu piešķiršanu.
Ziņo: A.Žuks
19. Par dzīvokļa pārdošanu pirmpirkuma kārtībā.
Ziņo: A.Žuks
20. Par precizēto saistošo noteikumu Nr.7/2017 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu
Viesītes ezerā” apstiprināšanu.
Ziņo: I.Erte
21. Par jauna nomas termiņa noteikšanu 17.03.2010. noslēgtajā nomas līgumā par
nekustamo īpašumu “Piksteres ezers”.
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Ziņo: A.Žuks
22. Par zemes vienības atdalīšanu.
Ziņo: A.Žuks
23. Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8/2017 “Par grozījumiem
2017.gada 18.janvāra noteikumos Nr.1/2017 “Par Viesītes novada pašvaldības
2017.gada budžetu” apstiprināšanu.
Ziņo: L.Medvecka
24. Par Viesītes novada vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu.
Ziņo: D.Vītola
PAPILDUS JAUTĀJUMI:
25. Par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokli.
Ziņo: A.Žuks
26. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma.
Ziņo: A.Žuks
27. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu.
Ziņo: A.Žuks
1.#
Par nekustamo īpašumu “Riepiņas”, Viesītes pagastā
A.Žuks – ziņo, ka izskatot A.Z.------------ 2017.gada 12.jūlija iesniegumu, kurā lūdz izskatīt
iespēju Viesītes novada pašvaldībai nopirkt viņam piederošo nekustamo īpašumu ar platību
3,07 ha par 15000 EUR, izskatot Viesītes pilsētas iedzīvotāju iesniegumu (84 paraksti), kurā
lūdz pašvaldībai atpirkt zemi no A.Z., jo uz tās atrodas viņu izmantotās garāžas, bet ar zemes
īpašnieku nevar vienoties par garāžu nomas iespējām, izvērtējot pašvaldības finanšu līdzekļu
izmantošanas lietderību, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta 2.daļas
6.punktu, 21. panta 27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem
Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, domes Finanšu
komitejas 2017.gada 10.augusta sēdē tika nolemts:
Nepirkt nekustamo īpašumu “Riepiņas” ar platību 3,07 ha par piedāvāto cenu 15000
EUR .
Iedzīvotāji griežas ar lūgumu vēlreiz pārskatīt šo jautājumu.
A.B. – lūdz pašvaldībai iegādāties šo zemi no īpašnieka, jo garāžu lietotājiem ir vienalga , kam
pieder zeme, tikai ne A.Z., jo nevar ar viņi vienoties par zemes un garāžu iznomāšanu. Ir
gatavi maksāt ( 50 eiro) no garāžas, lai segtu pašvaldībai kādus izdevumus.
I.Erte – skaidro par zemes īpašnieka tiesībām veikt šīs zemes iznomāšanu un maksas
iekasēšanu. Par garāžām nomas maksu jānosaka vienošanās ceļā vai ar tiesas lēmumu.
Minimālā garāžas noma būs 28 eiro mēnesī, ja garāžas piederēs pašvaldībai. Labākais variants
jau būtu, ja garāžu izmantotāji vienotos ar zemes īpašnieku savā starpā.
A.Žuks – ierosina veikt tirgus novērtēšanu šim zemes gabalam un tad vienoties ar zemes
īpašnieku par zemes atpirkšanu.
P.Līcis – lai garāžu apsaimniekotāji veido savu biedrību un kārto šo jautājumu ar zemes
īpašnieku.
P.Kvitkovs – arī atbalsta ierosinājumu, lai organizē biedrību un biedrība atpērk garāžu zemi
no īpašnieka.
A.Žuks – uz nākošo finanšu komiteju sagatavotu tirgus vērtējumu, bet lai garāžu
apsaimniekotāji sagatavo garāžu plānu, kurš izmanto kuru garāžu.
I.Erte- var visi dibināt biedrību un būs kā kopīpašums, kas norēķināsies arī ar Pašvaldību.
A.Žuks – ierosina jautājumu atlikt uz nākošo finanšu komitejas sēdi.
Deputāti piekrīt ierosinājumam.
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atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs
Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret- nav, atturas- nav, Viesītes
novada dome NOLEMJ:
Jautājumu, par nekustamā īpašuma “Riepiņas” pirkšanu atlikt uz nākošo finanšu
komitejas sēdi.

2.#
Par izmaiņām pamatlīdzekļos
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu
Izskatot pašvaldības galvenās grāmatvedes A.Maļinovskas iesniegumu par mikroautobusa
Mercedes Benz 207 ar valsts Nr.DR5651 norakstīšanu sakarā ar to, ka mikroautobusa remonts
un tā uzturēšana pašvaldībai ir ekonomiski neizdevīgi, un iesniegumu par fotoaparāta Canon
PoweShot SX2015 norakstīšanu sakarā ar to, ka fotoaparātam ir bojāts korpuss, tas nav
remontējams, sakarā ar to, ka ražotājs ir pārtraucis rezervju daļu piegādi, 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, domes Finanšu
komitejas 2017.gada 10.augusta sēdes lēmumu (prot.Nr.8), atklāti balsojot, par- 7 balsis
(Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, 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.norakstīt pamatlīdzekli: mikroautobusu MERCEDES BENZ 297 ar valsts
Nr.DR5651, inventāra Nr.PO11117, atlikusī vērtība 0. (pielikumā pamatlīdzekļa
kartiņa)
1.2.norakstīt pamatlīdzekli: fotoaparātu Canon PowerShot SX20IS, inventāra
Nr.P0011127, atlikusī vērtība 111,75 EUR (pielikumā pamatlīdzekļa kartiņa).
2. Grāmatvedības un finanšu nodaļai norakstītos pamatlīdzekļus izslēgt no bilances.
Atbildīgais –galvenā grāmatvede A.Maļinovska
Zināšanai: saimniecības nodaļai, attīstības un plānošanas nodaļai
3.#
Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta
-------------------------------------------------------------------------------------------A.Žuks

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu
Izskatot Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Viesītes komunālā pārvalde”
valdes priekšsēdētāja M.Blitsona 2017.gada 3.augusta iesniegumu Nr.1-4.1/93 “Par
lielgabarīta atkritumiem”, domes priekšsēdētāja A.Žuka 2017.gada 9.augusta iesniegumu par
finansējuma piešķiršanu atkritumu izvešanai no Viesītes ezera atpūtas zonām, 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”, domes Finanšu komitejas 2017.gada 10.augusta sēdes lēmumu
(prot.Nr.8), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne,
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Anatolijs Kvitkovs, 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 3.augusta rēķins Nr.416 par 425,38 EUR.
2. Apmaksāt 2017.gada 31.jūlija rēķinu Nr.410 par atkritumu izvešanu no Viesītes ezera
atpūtas zonām 542,43 EUR .
Zināšanai: galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai, finansistei L.Medveckai, SIA „Viesītes komunālā
pārvalde”

4.#
Par finansējuma piešķiršanu festivālam “Zobens un Lemess”
-------------------------------------------------------------------------------------------A.Žuks

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu
Izskatot Viesītes novada pašvaldības domes deputāta Pētera Līča 2017.gada 1.augusta
iesniegumu par finansiālo atbalstu festivālam “Zobens un Lemess”, kas 2018.gada vasarā
norisināsies Viesītes novada Saukas pagasta “Bincānos”, izvērtējot pašvaldības finanšu
līdzekļu izmantošanas lietderību,, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta
2.daļas 6.punktu, 21. panta 27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem
Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, atklāti balsojot, par- 6
balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura
Zvirbule), pret- nav, atturas-1 (Svetlana Andruškeviča), Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Viesītes novada pašvaldības 2018.gada budžetā ieplānot 10 000 EUR
Festivāla “Zobens un Lemess” finansiālajam atbalstam.
2. Kontroli par līdzekļu izmantošanu veikt pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei.
Zināšanai: galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai, finansistei L.Medveckai,

5.#
Par finansējuma piešķiršanu mācību piederumu iegādei 1.klašu skolēniem
-------------------------------------------------------------------------------------A.Žuks

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu
Izskatot Viesītes vidusskolas direktora A.Baldunčika 2017.gada 9.augusta iesniegumu par
finansējuma piešķiršanu 1.klašu izglītojamiem, saskaņā ar 2013.gada 22.maijā apstiprināto
Kārtību „Par Viesītes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un
kontroli”, domes Finanšu komitejas 2017.gada 10.augusta sēdes lēmumu (prot.Nr.8), atklāti
balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,
Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret- nav, atturas- nav, Viesītes novada dome
NOLEMJ:
1. No Viesītes novada pašvaldības budžeta piešķirt finansējumu mācību piederumu
iegādei 27 skolēniem, kuri uzsāks mācības Viesītes vidusskolas 1.klasēs.
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2. Vienam skolēnam mācību piederumu iegādei piešķirt finansējumu EUR 30,00
(trīsdesmit euro).
3. Par mācību piederumu iegādi atbildīgie- Viesītes vidusskolas pirmo klašu audzinātāji.
Izpildei: Viesītes vidusskolas direktoram A.Baldunčikam
Zināšanai: finansistei L.Medveckai, galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai

6.#
Par pirmsskolas izglītības pedagogu mēneša darba algu
___________________________________________________________
A.Žuks,
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, Izglītības likuma 14.panta 16. un 22. punktiem,
2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas
noteikumi” 43. punktu, saskaņā ar 2013.gada 22.maijā apstiprināto Kārtību „Par Viesītes
novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”, domes Finanšu
komitejas 2017.gada 10.augusta sēdes lēmumu (prot.Nr.8), atklāti balsojot, par- 7 balsis
(Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts
Orups, Laura Zvirbule), pret- nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
Noteikt no 2017.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.decembrim pirmsskolas
izglītības pedagogu (izņemot bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbinātos
pirmsskolas izglītības pedagogus) mēneša darba algas likmi 620.00 EUR un darba slodzi
0,9 (36 stundas nedēļā).
Zināšanai: PII „Zīlīte” vadītājai A.Orbidānei, Rites pamatskolas direktorei I.Maševskai, finansistei
L.Medveckai, algu grāmatvedei D.Pērkonei,

7.#
Par pusdienu, launaga un brokastu porciju cenām pašvaldības izglītības iestādēs
2017./2018.mācību gadā
------------------------------------------------------------------A.Žuks

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu
Izskatot pašvaldības izpilddirektores S.Lūses iesniegumu par komplekso pusdienu un launaga cenu
apstiprināšanu pašvaldības izglītības iestādēs 2017./2018.mācību gadā, pamatojoties uz Ministru
kabineta 13.03.2012. noteikumiem Nr.172 ”Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu
izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu
pacientiem”, Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumiem Nr.1206 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un
izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai” un
pašvaldības rīkoto iepirkumu “Ēdināšanas pakalpojumi Viesītes novada pašvaldības izglītības iestādēs”
, ID Nr. VNP2017/10 un Rites pamatskolas direktores I.Mašveskas iesniegumu Nr.1-1/8 no
08.08.2017. ar ēdināšanas pakalpojumu kalkulācijas pielikumu, domes Finanšu komitejas 2017.gada
10.augusta sēdes lēmumu (prot.Nr.8), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana
Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pretnav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
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1. 2017./2018.mācību gadā apstiprināt šādas pusdienu, launaga un brokastu porciju
cenas pašvaldības izglītības iestādēs:
1.1.Komplekso pusdienu porcijas cena 1.-4.klašu skolēniem Viesītes vidusskolā EUR
1.42.
1.2.Komplekso pusdienu porcijas cena 5.-9.klašu skolēniem Viesītes vidusskolā EUR
1.50.
1.3.Komplekso pusdienu porcijas cena P I I “ Zīlīte” audzēkņiem EUR 1.42.
1.4.Launaga porcijas cena P I I “ Zīlīte” audzēkņiem EUR 0.44.
1.5.Brokastu porcijas cena P I I “ Zīlīte” audzēkņiem EUR 0.44.
1.6.Komplekso pusdienu porcijas cena 1.-4.klašu skolēniem Rites pamatskolā EUR
1.42.
1.7.Komplekso pusdienu porcijas cena 5.-9.klašu skolēniem Rites pamatskolā EUR
1.05.
1.8.Komplekso pusdienu porcijas cena darbiniekiem Rites pamatskolā EUR 1.50.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izglītības iestāžu vadītājiem.
Zināšanai: Viesītes novada domes Sociālajam dienestam, galvenajai grāmatvedei
A.Maļinovskai, finansistei L.Medveckai, izglītības iestādēm.
8.#
Par izmaiņām Viesītes Mūzikas un mākslas skolas
amatu klasifikācijas sarakstā
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu
Izskatot Viesītes Mūzikas un mākslas skolas direktores I.Bartkevičas iesniegumu par
skolas lietveža slodzes palielināšanu, saskaņā ar 2013.gada 22.maijā apstiprināto Kārtību „Par
Viesītes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”,
Viesītes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu (jaunā redakcijā),
domes Finanšu komitejas 2017.gada 10.augusta sēdes lēmumu (prot.Nr.8), atklāti balsojot,
par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris
Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret- nav, atturas- nav, Viesītes novada dome
NOLEMJ:
1. Ar 2017.gada 1.septembri veikt grozījumus Viesītes novada pašvaldības institūciju
amatu klasifikācijas sarakstā 2017.gadam sadaļā Mūzikas un mākslas skola:
1.1. lietvede (klasifikācijas kods 334104)
mainīt amata slodzi no 0,5 uz 0.8 ( mēneša amata alga no 263,00 EUR uz 428,80 EUR)
2.Pašvaldības juristei I.Ertei un finansistei L.Medveckai veikt nepieciešamos grozījumus
2017.gada amatu klasifikācijas sarakstā.
Zināšanai: galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai, finansistei L.Medveckai, algu grāmatvedei
D.Pērkonei, kancelejas vadītājai D.Vītolai, Viesītes Mūzikas un mākslas skolas direktorei
I.Bartkevičai
Kontrolei: izpilddirektorei S.Lūsei
9.#

Par Viesītes novada domes noteikumu Nr.20 /2017 „Kārtība valsts budžeta
mērķdotācijas pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs
sadalei Viesītes novadā” apstiprināšanu
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------A.Žuks, L.Medvecka
L.Medvecka– ziņo par sagatavoto kārtības projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.447 “Par valsts
budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un
valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 14. un 23.punktu, saskaņā ar 2013.gada
22.maijā apstiprināto Kārtību „Par Viesītes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu,
apstiprināšanu, izpildi un kontroli”, atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana
Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule),
pret- nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Viesītes novada domes 2017.gada 10.augusta noteikumus Nr.20/2017
„Kārtība valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās
izglītības iestādēs sadalei Viesītes novadā” .
Pielikumā: Noteikumi Nr.20/2017 uz 1 lapas

APSTIPRINĀTS
ar Viesītes novada domes
2017.gada 17.augusta sēdes lēmumu Nr.9 (protokols Nr.14)

Viesītes novada domes 2017.gada 10.augusta noteikumi Nr.20/2017.
„Kārtība valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās
izglītības iestādēs sadalei Viesītes novadā”
Pamats: 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta Noteikumi Nr. 447
“Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs
un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” (turpmāk Noteikumi)14. un 23. punkts.

1. Valsts budžeta mērķdotācija izglītības iestādēm tiek aprēķināta un sadalīta saskaņā ar
Noteikumiem un citiem uz pedagogu darba samaksu attiecināmiem Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un pašvaldības lēmumiem.
2. Izglītības iestādes vadītājs atbild par izglītības iestādei piešķirtās mērķdotācijas racionālu un
efektīvu izlietojumu un nodrošina mērķdotācijas sadales atklātību.
3. Šī kārtība nosaka kā Viesītes novadā tiek sadalīts Noteikumu 14.punktā minētais papildus
finansējums un 23.punktā minētā mērķdotācija pedagogu darba samaksai.
4. Noteikt, ka Noteikumu 14.punktā nosauktais papildus finansējums paliek attiecīgi katras
izglītības iestādes rīcībā.
5. Papildus finansējumu (Noteikumu 8.3.punkts) 13.5% apmērā no mācību stundu plāna
īstenošanai aprēķinātās mērķdotācijas izglītības iestāde izmanto apmaksājot:
5.1. grupu darbu;
5.2. metodisko darbu izglītības iestādē;
5.3. projektu vadību un citas aktivitātes, kas saistītas ar izglītības iestādes attīstību;
5.4. ilgstoši slimojošo izglītojamo izglītošanai;
5.5. papildu latviešu valodas nodarbībām reemigrējošo un imigrējošo izglītojamo atbalstam;
5.6. prombūtnē esošo pedagogu aizvietošanai.

6. Papildus finansējumu (Noteikumu 8.4.punkts) iestādes vadītāja, viņa vietnieku un atbalsta
personāla (bibliotekārs, logopēds, psihologs, speciālais pedagogs, pedagogs karjeras
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konsultants, pedagoga palīgs) darba samaksai izglītības iestāde izmanto ievērojot Noteikumu
13. punktu.
7. No mērķdotācijas pedagogu darba samaksai atbilstoši Noteikumu 23.punktam, 2017./2018.
mācību gadā – ne vairāk kā 6% apmērā, pašvaldība:
7.1. izmanto ilgstoši slimojošo izglītojamo izglītošanai, prombūtnē esošo pedagogu
aizvietošanai, ja izglītības iestādei nepietiek sava finansējuma, un citiem normatīvajos aktos
noteiktajiem mērķiem;
7.2. iedala izglītības iestādei starpnovadu metodisko apvienību vadītāju darba apmaksai;
7.3. 3 % mērķdotācijas iedala Rites pamatskolai (ar izglītojamo skaitu līdz 100) pedagogu darba
samaksai ( kontaktstundas, burtnīcu labošana, klases audzināšana, individuālais darbs/konsultācijas,
gatavošanās stundām).
8. Kārtība stājas spēkā 2017.gada 1.septembrī.
Sēdes vadītājs
Novada domes priekšsēdētājs

A.Žuks

10.#
Par finansējumu biedrības “Cerību krustceles” rīkotajai ekskursijai
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu
Izskatot biedrības “Cerību krustceles” iesniegumu par pašvaldības finansiālo atbalstu biedrības
rīkotajai ekskursijai novada trūcīgo, maznodrošināto, daudzbērnu ģimeņu bērniem un bērniem
bāreņiem uz atrakciju parku “Avārijas brigāde”š.g.25.augustā, izvērtējot pašvaldības finanšu
līdzekļu izmantošanas lietderību, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,
14.panta 2.daļas 6.punktu, 21. panta 27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra
noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, domes
Finanšu komitejas 2017.gada 10.augusta sēdes lēmumu (prot.Nr.8), atklāti balsojot, par- 7
balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis,
Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret- nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
Apmaksāt transporta izdevumus (līdz 250 EUR) biedrības “Cerību krustceles” rīkotajai
ekskursijai novada trūcīgo, maznodrošināto, daudzbērnu ģimeņu bērniem un bērniem
bāreņiem š.g.25.augustā uz atrakciju parku “Avārijas brigāde”.
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
11.#
Par saskaņojumu Viesītes Mūzikas un mākslas
skolas programmu īstenošanas vietu
atvēršanai Neretas novadā
A.Žuks, S.Andruškeviča

S.Andruškeviča – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu
Izskatot Neretas novada pašvaldības 2017.gada 2.augusta vēstuli Par Viesītes Mūzikas un
mākslas skolas mūzikas programmu īstenošanu Neretas novadā, ņemot vērā Neretas novada
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domes 2017.gada 27.jūlija sēdes lēmumu Nr.187 “Par līdzekļu piešķiršanu Viesītes Mūzikas
un mākslas skolas mūzikas programmu īstenošanai Neretā un Mazzalvē”, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 10.panta pirmo daļu, 15.panta 6.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, ņemot vērā domes sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
2017.gada 10.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks,
Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura
Zvirbule), pret- nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Neiebilst, ka Viesītes novada pašvaldības izveidotā izglītības iestāde Viesītes Mūzikas
un mākslas skola ar 2017.gada 1.septembri atver jaunas programmu īstenošanas vietas
mūzikas programmu apguvei Neretas novadā - Neretas vidusskolā un Mazzalves pamatskolā.
2. Atbildīgais no Viesītes novada pašvaldības puses – Viesītes Mūzikas un mākslas skolas
direktore Inga Bartkeviča.
Zināšanai: Neretas novada pašvaldībai, Viesītes Mūzikas un mākslas skolai, finansistei
L.Medveckai, galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai
Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei

12.#
Par Sēlijas Sporta skolas iestāšanos biedrībā “Latvijas Orientēšanās federācija”
un biedrībā “Latvijas Tenisa savienība”
A.Žuks, S.Andruškeviča
S.Andruškeviča – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu
Izskatot Sēlijas Sporta skolas direktora Jāņa Oša 2017.gada 27.jūlija iesniegumu Nr.1-5/17 Par
saskaņojumu, lai iestātos Latvijas Orientēšanās federācijā un Latvijas Tenisa savienībā, ņemot
vērā domes sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2017.gada 10.augusta
sēdes atzinumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana
Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule),
pret- nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Neiebilst, ka Viesītes novada pašvaldības dibinātā izglītības iestāde Sēlijas Sporta
skola kļūst par biedrības “Latvijas Orientēšanās federācija” biedru.
2. Neiebilst, ka Viesītes novada pašvaldības dibinātā izglītības iestāde Sēlijas Sporta
skola kļūst par biedrības “Latvijas Tenisa savienība” biedru.
Atbildīgais Sēlijas Sporta skolas direktors J.Osis
Zināšanai: Latvijas Orientēšanās federācijai, Latvijas Tenisa savienībai
13.#
Par ideju konkursu “Sēlijas amatnieki Simtgades bērniem”
S.Andruškeviča, L.Zvirbule
S.Andruškeviča – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu
Ņemot vērā domes sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2017.gada
10.augusta sēdes lēmumu (prot.Nr.6), Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumus
Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, domes Finanšu
komitejas 2017.gada 10.augusta sēdes lēmumu (prot.Nr.8), atklāti balsojot, par- 7 balsis
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(Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts
Orups, Laura Zvirbule), pret- nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Noteikumus Nr.21/2017 “Atklāts ideju konkurss “Sēlijas amatnieki
Simtgades bērniem”” (pielikumā uz 4 lapām).
2. Viesītes novada pašvaldības 2018.gada budžetā ideju konkursa rīkošanai ieplānot
484,00 EUR (četri simti astoņdesmit eiro).
Izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai
Zināšanai: finansistei, galvenajai grāmatvedei
APSTIPRINĀTI
Ar Viesītes novada domes 2017.gada 17.augusta
lēmumu Nr.13 (prot.Nr.14)
Viesītes novada pašvaldības 2017.gada 17.augusta noteikumi Nr.21/2017
ATKLĀTS IDEJU KONKURSS
“Sēlijas amatnieki Simtgades bērniem”
1.Vispārīga informācija
1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Viesītes novada pašvaldība organizē ideju konkursa
izstrādāšanu.
1.2. Ideju konkursu dāvanu komplektam “Sēlijas amatnieki Simtgades bērniem” rīko Viesītes
novada pašvaldība, adrese – Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237.
1.3. Konkursa veids – atklāts ideju konkurss, un tajā var piedalīties neierobežots pretendentu
skaits, kuri piekrīt konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.
1.4. Konkursa mērķis - iegūt pēc iespējas labāku vizuāli un tehniski izstrādātu ideju ”Sēlijas
amatnieki Simtgades bērniem” dāvanas izveidošanai. Izveidot īpašu dāvanu komplektu, lai
atbalstītu novada jaunās ģimenes un sveiktu katru simtgadē dzimušo novadnieku.
1.5. Konkursa darbus vērtēs Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja, un
piesaistīti eksperti.
1.6. Konkursā iesniegtais materiāls, minot autora vārdu, uzvārdu vai juridiskas personas
nosaukumu, kļūst par konkursa rīkotāja īpašumu, dodot tiesības konkursa rīkotājam izmantot
tā risinājumus, kā arī pilnveidot to.
1.7. Konkursā iesniegtais materiāls un piedāvājumu darba izstrāde no konkursa rīkotāja puses
netiek apmaksāta.
2. Informācija par konkursa priekšmetu
2.1. Ideju konkurss dāvanu komplekts ”Sēlijas amatnieki Simtgades bērniem” ir konkurss par
visatbilstošāko, vizuāli un saturiski piemērotāko dāvanu komplektu jaundzimušajiem.
Pieteikumā konkrēti jāatspoguļo dāvanu komplekta detalizēts apraksts, iekļaujot skices,
izmaksas un piedāvājuma izgatavošanas termiņi. Katrs pretendents drīkst iesniegt vienu vai
vairākus piedāvājumus.
2.2. Konkursa priekšmets sastāv: Dāvanu komplekta idejas apraksts (idejas skice, estētiskais
noformējums, materiāla un izmēru apraksts, kopējo izmaksu tāme); Dāvanu komplekta vizuālā
identitāte jāsagatavo kā grafisks zīmējums vai datorsalikums uz A4 formāta lapas.
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3. Konkursa izziņošana un konkursa nolikuma saņemšana.
3.1. Konkursu izziņo, publicējot par to paziņojumu Viesītes novada pašvaldības
mājaslapā www.viesitesnovads.lv
3.2. Konkursa nolikuma kopijas var saņemt Viesītes novada pašvaldības Attīstības un
plānošanas nodaļā, brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, 2.stāvā darba dienās. Nolikumu
kopijas var saņemt visās pagastu pārvaldēs vai izdrukāt novada mājaslapā:
www.viesitesnovads.lv.
3.3. Izsniedzot nolikumu, konkursa rīkotājs reģistrē nolikuma saņēmēju. Konkursa rīkotājs
nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai nolikuma saņēmēju saraksts netiktu izpausts.
3.4. Konkursa rīkotājs nodrošina visām ieinteresētājām personām iespēju iepazīties ar
konkursa nolikumu uz vietas.
4. Konkursa piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
4.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 29. septembrim plkst.
14:00 Viesītes novada pašvaldībā Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, 1.stāvā, visās
pagastu pārvaldēs, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Termiņš un iesniegšanas vieta
attiecas uz jebkura veida pasta, kurjerpasta un citiem piegādes veidiem. Pasta sūtījumam jābūt
nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas
iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.
4.2. Konkursa dalībnieks iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka
piedāvājums saņemts, turklāt ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku.
4.3. Konkursa dalībnieks var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu pirms piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām konkursa rīkotājs
grozījumus piedāvājumā nepieņem.
4.4. Piedāvājumu izvērtēšanas sanāksmēs drīkst piedalīties tikai konkursa vērtēšanas komisija.
4.5. Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības pieaicināt attiecīgas nozares speciālistus sava
viedokļa paušanai par konkrētu piedāvājuma ideju.
5. Konkursa piedāvājuma noformējums un iesniegšana
5.1. Konkursa piedāvājumā iesniegt idejas dāvanu komplekta ”Sēlijas amatnieki Simtgades
bērniem” izstrādāšanai kopā ar paskaidrojuma rakstu, tajā norādot idejas pamatojumu,
pielietotos materiālus un izmaksu tāmi, dāvanu komplekta izgatavošanas termiņus.
5.2. Konkursa piedāvājumā jāiekļauj:
5.2.1. Paskaidrojuma raksts uz A4 lapas 12 fonts, skice un izmaksu tāme.
5.2.2. Informāciju par konkursa dalībnieku - piedāvājuma iesniedzēju.
5.3. Uz iesaiņojuma norāda konkursa nosaukumu
5.4. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē ar atzīmi: Piedāvājums ideju
konkursam “Sēlijas amatnieki Simtgades bērniem”.
5.5. Atsevišķā aploksnē darbam pievienojama informācija par autoru (vārds, uzvārds, telefona
Nr., e-pasta adrese).
5.6. Darbi iesūtami pa pastu: Viesītes novada domē, Brīvības iela 10, Viesītes novads, LV5237. Darbus var iesniegt arī personīgi Viesītes novada domē vai pagastu pārvaldēs.
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5.7. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst nolikuma prasībām. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa
beigām pretendents nevar savu piedāvājumu mainīt.
6. Konkursa piedāvājumu salīdzināšanas un vērtēšanas kritēriji
6.1. Piedāvājums tiek vērtēts pēc kritērijiem:
6.1.1. Dāvanu komplekta idejas oriģinalitāte;
6.1.2. Piedāvātā izstrādājuma pielietoto materiālu kvalitāte, to pamatojums un izcelsme;
6.1.3. Piedāvājuma iesniedzēja ģeogrāfiskais novietojums (Sēlijas novadu apvienības teritorijā
reģistrētajiem amatniekiem/uzņēmējiem/biedrībām u.c. reģistrētajiem uzņēmējdarbības
veicējiem tiks piešķirts papildu punkts);
6.1.4. Piedāvājuma atbilstība Latvijas simtgades tematikai;
6.2. Par katru kritēriju izpildi tiek piešķirti punkti no 0 līdz 5 (0 = kritērijs nav izpildīts, 1 =
vāji izpildīts, 2-3 = daļēji izpildīts, 4-5 = izpildīts kvalitatīvi).
7. Konkursa piedāvājumu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana
7.1. Konkursa komisija iesniegtos konkursa darbus izvērtēs līdz 2017. gada 13. oktobrim.
7.2. Lēmumu par iesniegto darbu atbilstību konkursa nolikumam pieņem konkursa komisija ar
vienkāršu balsu vairākumu, uzrādot motīvus, kādēļ izraudzīts pretendents.
7.3. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķiroša ir konkursa komisijas priekšsēdētāja balss.
7.4. Konkursa Komisija informēs personīgi konkursa uzvarētāju par komisijas gala vērtējumu.
Konkursa komisija neinformēs pārējos konkursa dalībniekus personīgi par konkursa
uzvarētājiem, bet šī informācija būs pieejama Viesītes novada pašvaldībā.
7.5. Konkursa komisijai ir tiesības pagarināt konkursa termiņu. Informācija par termiņa
pagarināšanu jāpublicē tāpat, kā bija publicēta informācija par konkursu.
7.6. Konkursa komisijai ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus un izsludināt jaunu konkursu,
ja neviens no piedāvājumiem neatbilst konkursa vērtēšanas kritērijiem.
8. Konkursa finansējuma piešķiršanas kārtība
8.1. Konkursa kopējais budžets ir 484 EUR, viena dāvanu komplekta vērtība nedrīkst
pārsniegt 10.00 EUR (+PVN). Konkursa uzvarētājam ir jāizgatavo 40 dāvanu komplekti.
8.2. Pēc rezultātu paziņošanas, Viesītes novada pašvaldība slēdz līgumu ar konkursa
uzvarētāju par 40 dāvanu komplektu izgatavošanu.
8.2. Konkursa rīkotājs, pēc konkursa laureātu publicēšanas un līguma slēgšanas, iegūst tiesības
izmantot konkursa piedāvājumā ietvertās izstrādnes, pieminot idejas autoru.

Novada domes priekšsēdētājs

A.Žuks
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14.#
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
L.Zvirbule, M.Blitsons
L.Zvirbule – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, paskaidro par 4.punkta izņemšanu ārā no
lēmuma projekta, paskaidro par atteikuma iemesliem, kāpēc neuzņem rindā personas un
nepiešķirt dzīvokli.
M.Blitsons – paskaidro par situāciju ar N.S..
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu
Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, likuma „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- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne,
Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret- nav, atturas- nav,
Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Uzņemt G.J. deklarētā dzīvesvieta: ----------------, dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli
Jaunā iela 6-7 (‘’Dzenīši 7’’-7), Elkšņu pag. Viesītes novads, slēdzot terminēto īres
līgumu līdz 31.01.2018.
2. Uzņemt R.V. deklarētā dzīvesvieta: --------------- dzīvokļu rindā.
3. Uzņemt I.T. deklarētā dzīvesvieta: ----------------dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli
Jaunā iela 6-3 (‘’Dzenīši 7’’-3), Elkšņu pag., Viesītes nov., slēdzot terminēto īres
līgumu līdz 31.01.2018. Pēc īres līguma slēgšanas ar SIA ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’
piedeklarēties šajā adresē.
4. Atteikt uzņemt dzīvokļu rindā L.J. deklarētā dzīves vieta:----------, jo nav atbilstoša
dzīvokļa.
5. Izslēgt no dzīvokļu rindas: 20 personas
6. Atteikt uzņemt dzīvokļu rindā I.D. deklarētā adrese: ----------------- jo nav iesniegta izziņa
par darba algu vai izziņa par maznodrošinātās/trūcīgās personas (ģimenes) statusa esamību.
Izpildei: Komunālo jautājumu komisijai
SIA “Viesītes komunālā pārvalde”
Zināšanai: Iedzīvotāju reģistram
15.#
Par īres līguma pagarināšanu
L.Zvirbule
L.Zvirbule – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, paskaidro izņemšanu ārā no dzīvokļa
rindas.
M.Blitsons – paskaidro par situāciju ar N.S..
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- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne,
Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret- nav, atturas- nav,
Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut pagarināt īres līgumus līdz 31.01.2018. šādiem īrniekiem: 58 personām
2. Atļaut slēgt beztermiņa īres līgumu ar 9 personām.
3. Nepagarināt īres līgumus ar 6 personām:
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4. SIA ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ veikt nepieciešamās izmaiņas īrnieku īres līgumos.
Izpildei: SIA “Viesītes komunālā pārvalde”
Zināšanai: Iedzīvotāju reģistram
16.#
Par nekustamā īpašuma ‘sadalīšanu
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu
Izskatot I.R.deklarēts:-------------, pilnvarotās personas V.R., 2017.gada 4.augusta
iesniegumu, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, 16.09.2014. Ministru
kabineta noteikumiem Nr.547 ‘’Dabas parka ‘’Sauka’’ individuālie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi’’ un 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, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu
apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 10.augusta sēdes lēmumu (prot.Nr.8), atklāti balsojot,
par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris
Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret- nav, atturas- nav, Viesītes novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut I.R.------------------------- atdalīt zemes vienību 8,3 ha platībā no viņam
piederošā nekustamā īpašuma ‘’Ezerieši’’ zemes vienības ar kadastra apzīmējumu-----------------, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt darba uzdevumu un nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādāšanai
zemes vienībai sadalīšanai.
( Darba uzdevums un nosacījumu pievienoti pielikumā Nr.1)
3. Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas
centrā.
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne
Zināšanai: nodokļu administratorei I.Elbertei

17.#
Par zemes nomu
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu
Izskatīts A.R. -------------------iesniegums par nomas tiesību pagarināšanu uz zemes
gabalu ‘’Ziedlejas’’, ar platību 0,1 ha lauksaimniecības vajadzībām.
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ‘’Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu’’, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas
2017.gada 10.augusta sēdes lēmumu (prot.Nr.8), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks,
Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura
Zvirbule), pret- nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
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Slēgt zemes nomas līgumu līdz 2022.gada 31.decembrim ar A.R.------------------,
par zemes vienības Elkšņu pagastā ar kadastra apzīmējumu -------------------- (0,1 ha) platībā
iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām.
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne
Zināšanai: nodokļu administratorei I.Elberte

18.#
Par adrešu piešķiršanu
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu
Izskatīts Valsts zemes dienesta speciālistes Daces Erānes dokuments, ka Viesītes
novada, Viesītes pagastā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56350120023, un uz tās
esoša būve, kam nav piešķirta adrese. Zemes īpašums pieder Sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ un tā nosaukums ir ‘’Biodīķi’’, Viesītes pag.,
Viesītes nov.
Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698” Adresācijas noteikumi” 9.punkts
nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas
piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas
objektam nav piešķirta,…..’’.
Tāpat ir saņemts Valsts zemes dienesta speciālistes Natālijas Avotiņas iesniegums par
adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56800060087, Rites pagastā,
Viesītes novadā un uz tās esošajai būvei-baznīcai ar kadastra apzīmējumu 56800060087001.
Zemes vienība un būve ir nekustamais īpašums ‘’Ilzu baznīca’’ Rites pagastā, Viesītes
novadā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 698” Adresācijas noteikumi”
un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, domes Attīstības, lauksaimniecības un
īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 10.augusta sēdes lēmumu (prot.Nr.8), atklāti
balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,
Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret- nav, atturas- nav, Viesītes novada dome
NOLEMJ:
1.Piešķirt šādas adrese:
1.1. zemes vienībai Viesītes novada Viesītes pagastā ar kadastra apzīmējumu
56350120023 un ar to funkcionāli saistītajām būvēm piešķirt adresi: ‘’Biodīķi’’, Viesītes
pag., Viesītes nov., LV- 5237;
1.2. zemes vienībai Viesītes novada Rites pagastā ar kadastra apzīmējumu 56800060087
un funkcionāli saistītajai būvei – baznīca ar kadastra apzīmējumu 56800060087001 piešķirt
adresi: ‘’Ilzu baznīca’’, Rites pag., Viesītes nov., LV- 5228.
2.Veikt atbilstošas izmaiņas valsts adrešu reģistrā.
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne
Zināšanai: nodokļu administratorei I.Elbertei, SIA “Viesītes komunālā pārvalde”

19.#
Par dzīvokļa
pārdošanu pirmpirkuma kārtībā
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu
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Izskatot Ļ.K.----------------, iesniegumu, par īrētā dzīvokļa iegādi, pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 45.pantu un likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas
komitejas 2017.gada 10.augusta sēdes lēmumu (prot.Nr.8), atklāti balsojot, par- 7 balsis
(Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts
Orups, Laura Zvirbule), pret- nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.
Uzsākt dzīvokļa atsavināšanas procesu.
2.
Nostiprināt Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Veikt
dzīvokļa īpašuma novērtēšanu pārdošanai.
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne, pašvaldības juriste I.Erte
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, SIA “Viesītes komunālā pārvalde”

20.#
Par precizēto saistošo noteikumu Nr.7/2017 ''Nolikums par licencēto makšķerēšanu
Viesītes ezerā'' apstiprināšanu
I.Erte, A.Žuks, P.Līcis
I.Erte – ziņo par sagatavoto precizēto saistošo noteikumu projektu. Saskaņā ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumu, ir izņemta ārā nodaļa par laivu
izmantošanu.
A.Žuks – ierosina – līdz pavasarim tomēr sagatavot atsevišķus saistošos noteikumus, kas
noteiktu kā ezeros var izmantot motorlaivas, ūdensmotociklus, noteikt vietas, kur būtu atļaut
braukāšana un kur nē.
P.Līcis – ierosina šajā procesā iesaistīt arī biedrību “Vārava”
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt saistošo noteikumu projektu
Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada 9.augusta vēstulē
Nr.1-18/6181 „Par saistošajiem noteikumiem Nr.7/2017” ieteikto par saistošo noteikumu
precizēšanu, pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 43.pantu, 43.1 pantu un 45.pantu,
2015.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.799 ''Licencētās makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību noteikumi'', ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības
un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 10.augusta sēdes lēmumu (prot.Nr.8),
atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs
Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret- nav, atturas- nav, Viesītes
novada dome NOLEMJ:
1. Izdot nolikumu „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Viesītes ezerā” kā
precizētus saistošos noteikumus Nr.7 /2017 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu
Viesītes ezerā”.
2. Precizētie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Viesītes novada vēstis”.
3. Pašvaldības kancelejai, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta prasībām,
nosūtīt precizētos saistošos noteikumus Nr.7/2017 un to paskaidrojuma rakstu Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pa pastu un elektroniski atzinuma sniegšanai.
4. Pēc atzinuma saņemšanas, pašvaldības kancelejai nodrošināt saistošo noteikumu un
paskaidrojuma raksta publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā „Viesītes novada vēstis”,
pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājaslapā internetā, nodrošināt to pieejamību novada
pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.
Pielikumā:
Precizētie saistošie noteikumi Nr.7/2017 ar pielikumiem un saskaņojumiem.
Paskaidrojuma raksts uz 1 lapas
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21.#
Par jauna nomas termiņa noteikšanu 17.03.2010. noslēgtajā nomas līgumā par
nekustamo īpašumu ‘’Piksteres ezers’’
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto projektu.
I.Erte- skaidro par ezera iznomāšanu..
Deputātiem iebildumu nav.
Likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punkts
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 pants

Izskatīts 2017.gada 31.jūlijā saņemtais Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’SAPRATIX’’,
iesniegums, kurā tiek lūgts pagarināt starp Viesītes novada pašvaldību un sabiedrību noslēgto
nomas līgumu par nekustamo īpašumu ‘’Piksteres ezers’’. Nomas līgums tika noslēgts ar
mērķi- sapropeļa ieguvei un ražotnes atvēršanai.
Sabiedrība vēlas pagarināt nomas līgumu līdz 2037.gadam, ar pagarināšanas iespējām.
Pamatojums: ir bijusi tiesvedība un jāveic lieli ieguldījumi, lai uzsāktu ražošanu.
Konstatēts, ka līdz šim brīdim sabiedrība nav uzsākusi ražošanu, ne arī informējusi pašvaldību
par veiktajiem soļiem, lai to uzsāktu.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 pants
nosaka, ka šāda veida pašvaldībai piederošs īpašums iznomājams tikai uz 12 gadiem.
Pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 14.pantu pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 pantu, domes Attīstības,
lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 10.augusta sēdes
lēmumu (prot.Nr.8), atklāti balsojot, par- 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita
Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret- nav, atturas- 1 (Pēteris
Līcis), Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.
Nepagarināt nomas līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību ‘’SAPRATIX’’,
līdz 2037.gadam.
2.
Ražošanas uzsākšanas gadījumā pagarināt nomas līgumu likumā paredzētajā kārtībā.
3.
Pieprasīt Sabiedrībai izdarīt grozījumu nomas līgumā, ka, ja sabiedrība divu gadu laikā
no grozījuma izdarīšanas neuzsāks sapropeļa ražošanu, nomas līgums atzīstams par izbeigtu.
Zināšanai: SIA “SAPRATIX”, grāmatvedības un finanšu nodaļai
22.#
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma
A.Žuks,

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu
Izskatot S.V.Z.-J., -------------------un M.Z.-----------------pilnvarotās personas Ģ.Z.--------------------, 2017.gada 10. augusta
iesniegumu un pamatojoties uz 01.12.2005.
„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu” ar spēkā esošajiem grozījumiem, Viesītes
novada pašvaldības 27.08.2009.saistošajiem noteikumiem Nr. 3 ''Par teritorijas plānojumiem”,
Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”
4.nodaļas 4.6. punktu un grafisko daļu, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu
apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 10.augusta sēdes lēmumu (prot.Nr.8), atklāti balsojot,
par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris
Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret- nav, atturas- nav, Viesītes novada dome
NOLEMJ:
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1.Atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu------------------ ar platību 5,4
ha, no viņām piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra----------------, neizstrādājot
ierīcības projektu.
2.Atdalītajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu --------------------3.Noteikt zemes lietošanas mērķi: 0201- zeme uz kuras galvenā saimnieciska
darbība ir mežsaimniecība
4. Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas
centrā.
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne
Zināšanai: nodokļu administratorei I.Elbertei

23.#
Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8/2017 ”Par grozījumiem
2017.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Viesītes novada pašvaldības
2017.gada budžetu” apstiprināšanu
-------------------------------------------------------------------------------L.Medvecka, A.Žuks

L.Medvecka – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu
Viesītes novada dome ir izvērtējusi un apspriedusi Viesītes novada pašvaldības
2017.gada budžeta grozījumu projektu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, 43.pantu, 46.panta pirmo un otro daļu, un likuma „Par pašvaldības
budžetiem” 37.pantu, 38.pantu, 39.pantu, 40.pantu, saskaņā ar 2013.gada 22.maijā apstiprināto
Kārtību „Par Viesītes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un
kontroli”, atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne,
Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret- nav, atturas- nav,
Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Viesītes novada domes saistošos noteikumus Nr.8/2017 „Par
grozījumiem 2017.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Viesītes
novada pašvaldības 2017.gada budžetu”.
2. Saistošie noteikumi Nr.8/2017 „Par grozījumiem 2017.gada 18.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1/2017 „Par Viesītes novada pašvaldības 2017.gada budžetu” stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Pašvaldības kancelejai, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.panta prasībām,
elektroniski nosūtīt saistošos noteikumus zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai, nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību visiem interesentiem Viesītes novada
pašvaldības domes ēkā, Saukas, Rites, Elkšņu pagastu pārvaldēs, publicēt pašvaldības
mājaslapā internetā.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.8/2017 „Par grozījumiem 2017.gada 18.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1/2017 „Par Viesītes novada pašvaldības 2017.gada budžetu” ar pielikumiem.
Izpildei –finansistei L.Medveckai, kancelejas vadītājai D.Vītolai
Kontrolei – pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei
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Latvijas Republika

Viesītes novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000045353
Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads , LV-5237, tālr. 65245179, fakss 65207294, e-pasts: dome@viesite.lv
norēķinu konts LV66UNLA0009013130395, AS „SEB banka” Jēkabpils filiāle, kods UNLALV2X

APSTIPRINĀTI
Ar Viesītes novada domes
2017.gada 17.augusta sēdes
lēmumu Nr.23 (protokols Nr.14)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viesītes novada Viesītē
2017.gada 17.augustā

Nr.2017/ 8

Par grozījumiem 2017.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2017/ 1
„Par Viesītes novada pašvaldības 2017.gada budžetu”
Izdoti saskaņā ar LR likumiem
„Par pašvaldībām”15.pants, 43.pants un 46.pants,
„Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu un finanšu vadību”,
„Par valsts budžetu 2017.gadam”

1. Saistošie noteikumi nosaka Viesītes novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta grozīto
ieņēmumu, izdevumu un aizņēmumu apmēru.
2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības pamatbudžetu 2017.gadam šādā apmērā
(1.pielikums):
2.1. Kārtējā gada ieņēmumi – 3968233 euro,
2.2. Kārtējā gada izdevumi – 4935713 euro,
2.3. Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 20595 euro.

Sēdes vadītājs
Novada domes priekšsēdētājs

A.Žuks
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Pielikums Nr.2
Viesītes novada pašvaldības
2017.gada 17.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.2017/8
“ Par grozījumiem 2017.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2017/1
“ Par Viesītes novada pašvaldības 2017.gadabudžetu”
Paskaidrojuma raksts.
Veikt grozījumus pamatbudžeta ieņēmumos (1. pielikums):
1. Precizēt kārtējā saimnieciskā gada nekustamā īpašuma nodokli par mājokli par 2000
EUR, palielinot ieņēmumus kodā 04.131
2. Ņemt uzskaitē ieņēmumus no neapbūvēta zemes gabala privatizācijas 55 EUR
ieņēmumu kodā 12.313.
3. Saskaņā ar noslēgto līg.Nr.17/1-14.2/K 16 no 26.06.2017 ar Zemgales Plānošanas
reģionu, saņemti līdzekļi no Valsts Kultūrkapitāla fonda 1510 EUR projekta “Sēlijas
amatnieku jampadracis Viesītē” īstenošanai ieņēmumu kodā 17.200.
4. Palielināt ieņēmumus par izglītības pakalpojumu sniegšanu ieņēmumu kodā 19.210 par
6000 EUR.
5. Saņemti uzturēšanas izdevumu transferti projektu īstenošanai ieņēmumu kodā 18.630
EUR 66480 t.sk. 47935 EUR avanss pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi- Ķēķāni- Zīlāni
pārbūvei, avanss 4818 EUR pārrobežu projekta Nr.LLI-199 “ Travel smart – visit
Lithuanija and Latvia” īstenošanai, līdzekļi EUR 3500 projekta “Norobežojošo barjeru
iegāde iedzīvotāju drošībai sabiedriskajos pasākumos Viesītes novadā” realizācijai.
Precizēt saņemamos līdzekļus 10227 EUR projektam “Vietējās sabiedrības veselības
veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā”.
6. Precizēt saņemamo maksu EUR 550 par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs
ieņēmumu kodā 21.391.
7. Saņemti savstarpējie ieņēmumi EUR 900 par Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta
īstenošanu ieņēmumu kodā 21.395.
8. Precizēt saņemamos ieņēmumus par telpu īri EUR 1245 ieņēmumu kodā 21.399.
9. Palielināt pārējos ieņēmumus kodā 21.499 par 5498 EUR t.sk. 5543 EUR par
līdzekļiem Viesītes vidusskolas Eiropas Savienības Erasmus + programmas projekta
“Words Unite Us” Nr.2015-1-RO01-KA219-015167_7” īstenošanai, samazināt par
EUR 45 citus pārējos ieņēmumus.
Veikt grozījumus pamatbudžeta izdevumos (2. pielikums):
1. Palielināt izdevumus Rites pagasta pārvaldei par 512 EUR no budžeta atlikuma
līdzekļiem (Viesītes novada domes 2017.gada 29.jūnija lēmums Nr.15 (prot.Nr.11)
atbalsts Ziedoņa fonda projektam “1836” izdevumu kodā 5234.
2. Samazināt izdevumus par EUR 4673 – ietaupītie līdzekļi Viesītes vēlēšanu komisijas
darbībai.
3. Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai palielināt izdevumus EUR 915 no
budžeta līdzekļu atlikuma autotransporta remontam izdevumu kods 2242.
4. Bāriņtiesas uzturēšanas izdevumus palielināt par EUR 250, komunālo pakalpojumu
nodroši-nāšanai un kurināmā iegādei no budžeta līdzekļu atlikuma.
5. Saimniecības nodaļā veicot iepirkumu pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi –Ķēķāni- Zīlāni
pārbūvei samazinājās izdevumi kodā 5250 par EUR 42364.
6. Uzsāktā projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakse
Viesītes novadā” 2017. gada aktivitātēm no projekta līdzekļiem nepieciešami EUR
15044 t.sk. atlīdzībai 7900 EUR, transportam izdevumu kodā 2233 EUR 3544,
mazvērtīgā inventāra iegādei izdevumu kodā 2312 EUR 3600.
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7. Projekta Nr.LLI-199 “ Travel smart – visit Lithuanija and Latvia” ietvaros veiks “
Mīlestības takas” pārbūves 2.kārtu izdevumu kodā 5240 EUR 47676 no kredīta
līdzekļiem.
8. Papildus Elkšņu kultūras namam nepieciešami EUR 165 izdevumu kodā 2222
komunālo pakalpojumu izdevumiem, Viesītes kultūras pilij izdevumu kodā 1228 EUR
214, vienreizējs pabalsts darbiniekam (bēru gadījumā) no budžeta atlikuma līdzekļiem.
9. Viesītes Sporta klubam EUR 500 izdevumu kodā 2279 Stenda šaušanas sportistiem
(Viesītes novada domes 2017.gada 20.jūlija lēmums Nr.19 (prot.Nr.13)) no budžeta
līdzekļu atlikuma.
10. Pirmskolas izglītības iestādes “ Zīlīte” izdevumos nepieciešami EUR 6000 izdevumu
kodā 2363 5.-6.gadīgo audzēkņu ēdināšanas izdevumiem no budžeta līdzekļu atlikuma.
11. Viesītes vidusskolas Eiropas Savienības Erasmus + programmas projekta “Words
Unite Us” Nr.2015-1-RO01-KA219-015167_7” īstenošanas noslēguma aktivitātēm
nepieciešami EUR 5370 no projekta līdzekļiem.
12. Sēlijas Sporta skolai EUR 3000 piešķirti (Viesītes novada domes 2017.gada 29.jūnija
lēmums Nr.9 (prot.Nr.11) skolas komandas dalībai futbola turnīrā sadraudzības pilsētā
Židačiva (Ukraina), papildus EUR 1374 izdevumu kodā 5231 autotransporta iegādei
un EUR 662 datortehnikas iegādei izdevumu kodā 5238 no budžeta līdzekļu atlikuma.
13. Viesītes novada dzīvojamās mājas sociāli neaizsargātām ģimenēm remonta materiālu
iegādei nepieciešami papildus EUR 800 izdevumu kodā 2350 no budžeta līdzekļu
atlikuma.
14. Pārējās struktūrvienībās veikt iekšējos savstarpējos grozījumus, nemainot budžeta
kopējo izdevumu summu.
Domes priekšsēdētājs

A.Žuks

24.#
Par Viesītes novada vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu
---------------------------------------------------------------------D.Vītola, A.Žuks
A.Žuks – ziņo par Viesītes novada vēlēšanu komisijas locekļu un komisijas locekļu kandidātu
ievēlēšanas procedūru.
Notiek atklāta balsošana par katru no pieteiktajām personām.
Pamatojoties uz likumu „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju likums” 1.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 6.pantu, novada domes 2017.gada 20.jūlija
lēmumu Nr. 6 (prot.Nr.13) „Par Viesītes novada vēlēšanu komisijas izveidošanu”, ņemot vērā atklātās
balsošanas rezultātu,
atklāti balsojot, par – 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,
Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule) pret - nav, atturas – nav,
Viesītes novada dome NOLEMJ:
par Viesītes novada vēlēšanu komisijas locekļiem ievēlēt:
1. Ināru Elberti, personas kods
2. Gintu Grinbergu, personas kods
atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,
Pēteris Līcis, Roberts Orups) pret – 1 (Laura Zvirbule), atturas – nav,
Viesītes novada dome NOLEMJ:
par Viesītes novada vēlēšanu komisijas locekli ievēlēt:
3.Evitu Čibuli, personas kods
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atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis,
Roberts Orups, Laura Zvirbule) pret – 1 (Vita Elksne), atturas – nav,
Viesītes novada dome NOLEMJ:
par Viesītes novada vēlēšanu komisijas locekli ievēlēt:
4.Anitu Maļinovsku, personas kods
atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,
Pēteris Līcis, Roberts Orups) pret – 1 (Laura Zvirbule), atturas – nav,
Viesītes novada dome NOLEMJ:
par Viesītes novada vēlēšanu komisijas locekli ievēlēt:
5.Alitu Kuzņecovu,
atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,
Roberts Orups, Laura Zvirbule) pret – 1 (Pēteris Līcis), atturas – nav,
Viesītes novada dome NOLEMJ:
par Viesītes novada vēlēšanu komisijas locekli ievēlēt
6.Lieni Maisaku, personas kods
atklāti balsojot, par – 4 balsis (Vita Elksne, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret- 3
balsis (Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Alfons Žuks)
Viesītes novada dome NOLEMJ:
par Viesītes novada vēlēšanu komisijas locekli ievēlēt:
7. Inesi Ponomarenko, personas kods
atklāti balsojot, par – 3 balsis (Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Laura Zvirbule), pret – 4 balsis (
Svetlana Andruškeviča, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Alfons Žuks), atturas – nav,
Viesītes novada dome NOLEMJ:
par Viesītes novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu ievēlēt:
1. Austru Niķi, personas kods
atklāti balsojot, par – 3 balsis (Svetlana Andruškeviča, Laura Zvirbule, Alfons Žuks), pret- 4 balsis
(Vita Elksne, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Anatolijs Kvitkovs)
Viesītes novada dome NOLEMJ:
Par Viesītes novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu ievēlēt:
2. Ainu Guoģi, personas kods
atklāti balsojot, par – 2 balsis (Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret – 5 balsis (Svetlana Andruškeviča,
Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Laura Zvirbule, Alfons Žuks) , atturas – nav,
Viesītes novada dome NOLEMJ:

Par Viesītes novada vēlēšanu komisijas kandidātu ievēlēt:
3. Valdu Lāčplēsi, personas kods
atklāti balsojot, par – nav, pret – 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne,
Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), atturas – nav,
Viesītes novada dome NOLEMJ:

Neievēlēt Dinu Pučinsku, personas kod --------Viesītes novada vēlēšanu komisijā.
Par vēlēšanu komisijas izveidošanu un sastāvu pašvaldības kancelejai piecu dienu laikā
paziņot Centrālajai vēlēšanu komisijai.
25.#
Par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā
uz dzīvokli
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu
Izskatot A.B.------------------------ 2017.gada 16.augusta iesniegumu, par nomātā dzīvokļa
Viesītē, Smilšu iela -------------ierakstīšanu zemesgrāmatā, lai varētu saņemt sociālā
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pakalpojuma sniedzēja atļaujas no Labklājības ministrijas, pamatojoties uz likuma ‘’Par
pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks,
Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura
Zvirbule), pret- nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
Nostiprināt Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu -------------------------Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne, pašvaldības juriste I.Erte
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai , SIA “Viesītes komunālā pārvaldei”

26.#
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma
A.Žuks

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu
Izskatot V.G. 2017.gada 16. augusta iesniegumu un pamatojoties uz 01.12.2005.
„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu” ar spēkā esošajiem grozījumiem, Viesītes
novada pašvaldības 27.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 3 ''Par teritorijas
plānojumiem”, Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem” 4.nodaļas 4.6. punktu un grafisko daļu, domes Attīstības, lauksaimniecības un
īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 10.augusta sēdes lēmumu (prot.Nr.8), atklāti
balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,
Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret- nav, atturas- nav, Viesītes novada dome
NOLEMJ:
1.Atļaut V.G., atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ar platību 5,0 ha, no
viņām piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.-----------------------, neizstrādājot
ierīcības projektu.
2.Atdalītajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu -----------------------------------3.Noteikt zemes lietošanas mērķi: 0201- zeme uz kuras galvenā saimnieciska
darbība ir mežsaimniecība
4.Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas
centrā.
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne
Zināšanai: nodokļu administratorei I.Elbertei

27.#
Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu
I.Erte
I.Erte – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu
Sakarā ar to, ka J.Š.------------------------, nav termiņā samaksājis nekustamā īpašuma nodokli
par īpašumu ar kadastra Nr.--------------------------, un uz 2017.gada 10.augustu ir parādā
Viesītes novada pašvaldībai EUR 23.28 (divdesmit trīs euro un 28 centus), pamatojoties uz
likuma „Par nodokļiem un nodevām”26.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 2.punktu, atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita
Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret- nav, atturasnav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
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1. Piedzīt no J.Š.---------------------- nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 23.28
(divdesmit trīs euro un 28 centus), par īpašumu ar kadastra --------------------------un piedziņas
izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršoties pret maksātājam piederošo īpašumu vai naudas
līdzekļiem.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Jelgavā, Atmodas ielā 19, LV
3007) mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr.1
Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
Sēde beidzas plkst.15.30
Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks 2017.gada 21.septembrī.
Sēdes vadītājs
Novada domes priekšsēdētājs
18.08.2017.
Protokoliste
Kancelejas vadītāja
18.08.2017.

(personiskais paraksts)

A.Žuks

D.Vītola

(personiskais paraksts)
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