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Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 

VIESĪTES NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90000045353 

Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads , LV-5237, tālr. 65245179, fakss 65207294, e-pasts: dome@viesite.lv  

 

SĒDES PROTOKOLS 
Viesītes novada Viesītē 

 

2017.gada 19.oktobrī                                                                                              Nr.16 

 

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:  Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura 

Zvirbule 

 

Nepiedalās: 

Svetlana Andruškeviča – tikšanās Izglītības un zinātnes ministrijā  

Vita Elksne – slimības dēļ 

Anatolijs Kvitkovs – pārstāv Viesītes novada pašvaldību sadraudzības pilsētā Čeladžā (Polija) 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Ināra Erte –  juriste  

Anita Maļinovska- galvenā grāmatvede  

Lidija Medvecka – finansiste 

Gunta Dimitrijeva – attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 

Lilita Bārdule – Rites pagasta pārvaldes vadītāja 

Dainis Černauskis – Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs 

Sarmīte Matačina- Viesītes novada Sociālā dienesta vadītāja 

Kārlis Puriņš – SIA “Viesītes transports” valdes priekšsēdētājs 

Māris Blitsons – SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs 

 

Informatīvie jautājumi – domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, pašvaldības izpilddirektore 

Sanita Lūse 

 

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs        

Alfons Žuks  atklāj domes sēdi 

 

A.Žuks – ierosina darba kārtībā papildus iekļaut 33.-34,jautājumu, papildināt 20.jautājumu ar 

trešo punktu un apstiprināt darba kārtību kopumā ar 34.jautājumiem. 
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Domes deputātiem iebildumu nav. Atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Iveta Līce, 

Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas- nav, Viesītes 

novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību kopumā ar 34.jautājumiem 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par Viesītes novada domes 2017.gada 19.oktobra saistošo noteikumu Nr.9 “Viesītes 

novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks, I.Erte 

2. Par Viesītes novada pašvaldības saistošos noteikumu Nr.10/2017 “Par trūcīgas un 

maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Viesītes novadā” apstiprināšanu. 

Ziņo: S.Matačina 

3. Par Viesītes novada pašvaldības saistošos noteikumu Nr.11/2017 “Par pabalstiem Viesītes 

novadā” apstiprināšanu. 

Ziņo: S.Matačina 

4. Par Viesītes novada pašvaldības saistošos noteikumu Nr.12/2017 “Par 

papildinājumiem un grozījumu Viesītes novada pašvaldības 2013.gada 20.novembra 

saistošajos noteikumos Nr.17/2013 “Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Viesītes 

novada pašvaldībā”” apstiprināšanu. 

Ziņo: S.Matačina, 

5. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Saukas 

pagasta, “Salu purvs” atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.25/2017 

apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks, I.Erte 

6. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Saukas 

pagasta, “Dūņupe” atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.26/2017 

apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks, I.Erte 

7. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Saukas 

pagasta, “Dūņupe 1” atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.27/2017 

apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks, I.Erte 

8. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošo SIA “Pērlīte” 100% kapitāla daļu paketes 

pārdošanu . 

Ziņo: A.Žuks, I.Erte 

9. Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta. 

Ziņo: A.Žuks, M.Blitsons 

10. Par Viesītes vidusskolas bibliotēkas mācību un daiļliteratūras grāmatu norakstīšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

11. Par debitoru parāda dzēšanu. 

Ziņo: A.Žuks   

12. Par līguma slēgšanu ar SIA “VR Audits” par zvērināta revidenta pakalpojumiem 

2017.gada finanšu pārskata revīzijai. 

Ziņo: A.Žuks 

13. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali vispārējās izglītības programmām Viesītes novada 

izglītības iestādēs 2017.gadam. 

Ziņo: A.Žuks, L.Medvecka 
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14. Par Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu apstiprināšanu veicot 

pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. 

Ziņo: A.Žuks, L.Medvecka 

15. Par mērķdotācijas interešu izglītībai papildus stundu sadalījumu. 

Ziņo: A.Žuks, L.Medvecka 

16. Par finansējuma piešķiršanu projektam “Simtgades bērni”. 

Ziņo: A.Žuks, L.Zvirbule 

17. Par atbalstu pasākumam “Dvēseles elpa 2017” . 

Ziņo: A.Žuks 

18. Par pašvaldības līdzfinansējumu biedrības “Saukas dabas parka biedrība” projektam 

“Zivju resursu papildināšana Saukas ezerā”. 

Ziņo: A.Žuks 

19. Par finansējuma piešķiršanu tēlojumu izdevuma  “Kas Tu esi man, Latvija? “ izdošanai. 

Ziņo: A.Žuks 

20. Par nepabeigtās būvniecības objektiem. 

Ziņo: A.Žuks 

21. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

Ziņo: L.Zvirbule 

22. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 

Ziņo: I.Erte 

23. Par zemes īpašuma “”Mazkārkļi”, Elkšņu pagastā sadalīšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

24.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56580030062 sadalīšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

25. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Grantiņi”, Viesītes pagasts. 

Ziņo: J.Līcis 

26. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Mastri”, Elkšņu pagasts. 

Ziņo: J.Līcis 

27. Par zemes nomu. 

Ziņo: J.Līcis 

28. Par adreses piešķiršanu. 

Ziņo: J.Līcis 

29. Par līgumu “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Viesītes novadā”. 

Ziņo: J.Līcis 

30. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu. 

Ziņo: J.Līcis 

31. Par nosaukuma maiņu. 

Ziņo: J.Līcis 

32. Par saistošo noteikumu Nr.13/2017 “Par grozījumiem 2017.gada budžetā” apstiprināšanu. 

Ziņo: L.Medvecka 

33. Par nekustamā īpašuma “Karjeras”, Viesītes pag., Viesītes nov., sadalīšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

34. Par zemes vienības sadalīšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

35. Par jautājuma atkārtotu izskatīšanu “Esošās skolas ēkas pārbūve ar funkcijas maiņuSporta 

skolas un Veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām”. 

Ziņo: L.Zvirbule 
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1.# 

Par Viesītes novada domes 2017.gada 19.oktobra saistošo noteikumu Nr.9/2017 

„Viesītes novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu  

 A.Žuks, I.Erte, P.Līcis 

 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto saistošo noteikumu projektu, kas tika izskatīts finanšu komitejā. 

P.Līcis – par saistošo noteikumu 19.4.punktu (par izpilddirektora kontroli), par līgumu 

parakstīšanu- kādus līgumus paraksta izpilddirektors un kādus domes priekšsēdētājs. 

I.Erte- sniedz skaidrojumu par šiem jautājumiem. 

Citu jautājumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto saistošo noteikumu projektu “Viesītes novada 

pašvaldības nolikums”. 
 

Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada 11.augusta vēstuli 

Nr.1-18/6265 “Par saistošajiem noteikumiem”, ņemot vērā izteiktos iebildumus par 

saistošajiem noteikumiem Nr.6/2017 “Viesītes novada pašvaldības nolikums”, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām „21.panta pirmās daļas 1.punktu, 23.pantu, 24.pantu, 45.pantu, 

domes finanšu komitejas 2017.gada 12.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot, par 

– 6 balsis (Alfons Žuks, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), 

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

 

1. Atcelt Viesītes novada domes 2017.gada 20.jūlija lēmumu Nr.3 (prot.Nr.13) “Par 

Viesītes novada domes 2017.gada 20.jūlija saistošos noteikumus Nr.6/2017 „Viesītes 

novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu. 

2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības 2017.gada 19.oktobra saistošos 

noteikumus Nr.9/2017 “Viesītes novada pašvaldības nolikums”.  
3. Saistošie noteikumi Nr.9/2017 „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.9/2017 ar paskaidrojuma rakstu. 

 

Izpildei: kancelejas vadītājai, pašvaldības juristei  

 
2.# 

Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 10/2017 

„Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu  

Viesītes novadā” apstiprināšanu  

S.Matačina 

S.Matačina – informē par sagatavoto saistošo noteikumu projektu, kas skatīts Sociālo, 

izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. Informē par nepieciešamību pieņemt 

jaunus saistošos noteikumus sakarā ar to, ka mainījušās likdošanas normas, kas nosaka 

trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa noteikšanas atsevišķus kritērijus. 

 

Deputātiem jautājumu, iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt saistošo noteikumu projektu. 
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             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.pantu, 431 pantu un 45.pantu, ņemot 

vērā domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2017.gada  12.oktobra sēdes 

lēmumu (prot.Nr.8), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris 

Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas - nav,Viesītes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Izdot saistošos noteikumus Nr.10/2017 „Par trūcīgas un maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statusa noteikšanu Viesītes novadā”. 

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.10/2017 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) 

statusa noteikšanu Viesītes novadā” 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:  

1)  saistošie noteikumi  uz 2 lapām.    

2) Paskaidrojuma raksts uz 1 lapas 

 

3.# 

Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11/2017 

„Par pabalstiem Viesītes novadā” apstiprināšanu  

S.Matačina, J.Līcis 

S.Matačina – informē par sagatavoto saistošo noteikumu projektu, kas skatīts Sociālo, 

izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. Informē par nepieciešamību pieņemt 

jaunus saistošos noteikumus sakarā ar to, ka saņemta Labklājības ministrijas vēstule ar 

ierosinājumu precizēt krīzes situācijas definīciju, papildināt saistošos noteikumus ar pabalstu– 

bērnam bārenim invalīdam kopš bērnības.  Izmainīts 5.3.punkts, precizēts 8.punkts, 

papildināts 9.1.punkts un 10.punkts, jautājumā par atlīdzību audžuģimenēm papildināts 

16.3.punkts un papildināts 17.punkts. Saistošie noteikumi papildināti ar 20.punktu. 

Aprēķināts, ka uz šie papildinājumiem un grozījumiem nākošā gada budžetā sociālajam 

dienestam papildus vajadzēs 8000 eiro.  

Deputātiem jautājumu, iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt saistošo noteikumu projektu. 

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.pantu, 431 pantu un 45.pantu, ņemot 

vērā domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2017.gada  12.oktobra sēdes 

lēmumu (prot.Nr.8), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris 

Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Izdot saistošos noteikumus Nr.11/2017 „Par pabalstiem Viesītes novadā”. 

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.11/2017 „Par pabalstiem Viesītes novadā” 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:  

1)  saistošie noteikumi  uz 6 lapām.    
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2) Paskaidrojuma raksts uz 1 lapas 

 
 

4.# 

Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12/2017 

„Par papildinājumiem un grozījumu Viesītes novada pašvaldības 2013.gada 

20.novembra saistošajos noteikumos Nr.17 “Par sociālo pakalpojumu sniegšanu 

Viesītes novada pašvaldībā”” apstiprināšanu  

S.Matačina 

 

S.Matačina – informē par sagatavoto saistošo noteikumu projektu, kas skatīts Sociālo, 

izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. Informē par nepieciešamību veikt 

grozījumu un papildinājumus līdzšinējos saistošajos noteikumos. 

Sadarbībā ar Cistiskās fibrozes biedrību ir ierosinājums atbalstīt bērnus invalīdus ar sociālo 

rehabilitāciju, vienam bērnam apmaksājot šos pakalpojumus līdz 100 eiro vērtībā. Gadā būtu 

nepieciešami apmēram 1800 eiro. 

Deputātiem jautājumu, iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt saistošo noteikumu projektu. 

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.pantu, 431 pantu un 45.pantu, ņemot 

vērā domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2017.gada  12.oktobra sēdes 

lēmumu (prot.Nr.8), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris 

Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Izdot saistošos noteikumus Nr.12/2017 „Par papildinājumiem un grozījumu 

Viesītes novada pašvaldības 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos Nr.17 “Par 

sociālo pakalpojumu sniegšanu Viesītes novada pašvaldībā””. 

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.21/2017 „Par papildinājumiem un grozījumu Viesītes novada 

pašvaldības 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos Nr.17 “Par sociālo pakalpojumu 

sniegšanu Viesītes novada pašvaldībā”” 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:  

1)  saistošie noteikumi  uz 2   lapām.    

2) Paskaidrojuma raksts uz 1 lapas 

 

5.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašuma Viesītes novada, Saukas 

pagasta, ''Salu purvs'' atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu 

Nr.25/2017 apstiprināšanu 

A.Žuks, I.Erte 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, kas tika izskatīts finanšu komitejā. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

 

1.Nekustamais īpašums ''Salu purvs'', ar kadastra  numuru 56880070032, atrodas Viesītes 

novada, Saukas pagastā, tas sastāv no zemes vienības 72,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

56880070032, un īpašuma tiesības Viesītes novada pašvaldībai uz to nostiprinātas Saukas 

pagasta zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 128. 
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2. Izsole tiks rīkota 2017.gada 8.decembrī plkst.11.30. Izsoles solis EUR 200.00 (divi simti 

euro). 

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

īpašuma novērtēšana. Tika pieaicināts licencēts vērtētājs Ivars Šapkins, LĪVA profesionālais 

sertifikāts Nr.131. Īpašums novērtēts par EUR 63100.00 (sešdesmit trīs tūkstoši viens simts 

euro un 00 centiem). Īpašuma novērtēšanas izdevumi ir EUR 450.00 (četri simti piecdesmit 

euro un 00 centi). Kadastrālā vērtība ir mazāka par tirgus vērtību. Tā ir EUR 20338.00. 

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

noteikta EUR 63550.00 (sešdesmit trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit euro un 00 centi). 

5. Īpašums ir meža zeme. 

6. Jāapstiprina izsoles noteikumi.  

7. 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'', domes finanšu komitejas 2017.gada 12.oktobra sēdes lēmumu 

(prot.Nr.10), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, 

Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas - nav,Viesītes novada dome NOLEMJ: 

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

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Viesītes novada, Saukas pagasta, ''Salu 

purvs’’, ar kadastra numuru 56880070032, sākumcena un nosacītā cena EUR 63550.00 

(sešdesmit trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit euro un 00 centi). 

7.2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības izsoles Noteikumus Nr.25/2017   

7.3. 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. 

7.4. Ievietot sludinājumu oficiālajā izdevumā ''Latvijas Vēstnesis'', pašvaldības mājas 

lapā un informatīvajā izdevumā ''Viesītes novada vēstis'', laikrakstos “Brīvā Daugava” un 

“Ceturtdiena”. 

Izpildei: pašvaldības juristei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai  

 

 
6.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašuma Viesītes novada, Saukas 

pagasta, ''Dūņupe'' atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.26/2017 

apstiprināšanu 

A.Žuks, I.Erte 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, kas tika izskatīts finanšu komitejā. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

 

1.Nekustamais īpašums ''Dūņupe'', ar kadastra numuru 56880040160, atrodas Viesītes novada, 

Saukas pagastā, tas sastāv no divām zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumiem 56880040160 

un 56880040197,kopplatībā 100.6 ha. Īpašuma tiesības Viesītes novada pašvaldībai uz to 

nostiprinātas Saukas pagasta zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 129. 

2. Izsole tiks rīkota 2017.gada 8.decembrī plkst.12.30. Izsoles solis EUR 200.00 (divi simti 

euro) 

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

īpašuma novērtēšana. Tika pieaicināts licencēts vērtētājs Ivars Šapkins, LĪVA profesionālais 

sertifikāts Nr.131. Īpašums novērtēts par EUR 108700.00 (viens simts astoņi tūkstoši septiņi 
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simti euro un 00 centiem). Īpašuma novērtēšanas izdevumi ir EUR 500.00 (pieci simti euro un 

00 centi). 

     Kadastrālā vērtība ir mazāka par tirgus vērtību. Tā ir EUR 48334.00 

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

noteikta EUR 109200.00 (viens simts deviņi tūkstoši divi simti euro un 00 centi). 

5. Īpašums ir meža zeme. 

6. Jāapstiprina izsoles noteikumi.  

7. 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'',  domes finanšu komitejas 2017.gada 12.oktobra sēdes lēmumu 

(prot.Nr.10), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, 

Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas - nav,Viesītes novada dome NOLEMJ: 

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

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Viesītes novada, Saukas pagasta, 

''Dūņupe’’, ar kadastra numuru 56880040160, sākumcena un nosacītā cena EUR 

109200.00 (viens simts deviņi tūkstoši divi simti euro un 00 centi). 

7.2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības izsoles Noteikumus Nr. 26/2017.   

7.3. 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. 

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

informatīvajā izdevumā ''Viesītes novada vēstis'', laikrakstos “Brīvā Daugava” un 

“Ceturtdiena”. 

Izpildei: pašvaldības juristei, zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai  

 

 

7.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašuma Viesītes novada, Saukas 

pagasta, ''Dūņupe-1’’ atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu 

Nr.27/2017 apstiprināšanu 

A.Žuks, I.Erte 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, kas tika izskatīts finanšu komitejā. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

1.Nekustamais īpašums ''Dūņupe-1’’, ar kadastra numuru 56880040281, atrodas Viesītes 

novada, Saukas pagastā, tas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

56880040281 ar platību 18,9 ha. Īpašuma tiesības Viesītes novada pašvaldībai uz to 

nostiprinātas Saukas pagasta zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 130. 

2. Izsole tiks rīkota 2017.gada 8.decembrī plkst.13.30. Izsoles solis EUR 200.00 (divi simti 

euro ). 

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

īpašuma novērtēšana. Tika pieaicināts licencēts vērtētājs Ivars Šapkins, LĪVA profesionālais 

sertifikāts Nr.131. Īpašums novērtēts par EUR 22100.00 (divdesmit divi tūkstoši viens simts 

euro un 00 centiem). Īpašuma novērtēšanas izdevumi ir EUR 350.00 (trīs simti piecdesmit 

euro un 00 centi). 

     Kadastrālā vērtība ir mazāka par tirgus vērtību. Tā ir EUR 9490.00 
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4. Līdz ar to nekustamā īpašuma pārdošanas nosacītā cena un izsoles sākumcena tiek 

noteikta EUR 22450.00 (divdesmit divi tūkstoši četri simti piecdesmit euro un 00 centi). 

5. Īpašums ir meža zeme. 

6. Jāapstiprina izsoles noteikumi.  

7. 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'', domes finanšu komitejas 2017.gada 12.oktobra sēdes lēmumu 

(prot.Nr.10), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, 

Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas - nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 
7.1.Atsavināt, pārdodot atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Viesītes novada 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Viesītes novada, Saukas pagasta, ''Dūņupe-

1’’, ar kadastra numuru 56880040281, sākumcena un nosacītā cena EUR 22450.00 ( divdesmit 

divi ši divi simti euro un 00 centi). 

7.2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības izsoles Noteikumus Nr.27/2017   

7.3. 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. 

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

informatīvajā izdevumā ''Viesītes novada vēstis'', laikrakstos “Brīvā Daugava” un 

“Ceturtdiena”. 
 

Izpildei: pašvaldības juristei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai  

 
8.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošo SIA ‘’Pērlīte’’ 100% kapitāla daļu paketes 

pārdošanu  

A.Žuks, I.Erte 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, kas tika izskatīts finanšu komitejā. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

 

1. Izvērtējot SIA ‘’Pērlīte’’, reģ. Nr.45403005087, jurid.adrese: ‘’Pērlīte’’, Viesītes pag., 

Viesītes nov., LV 5237, kuras 100% kapitāla daļu pakete pieder Viesītes novada pašvaldībai, 

atbilstību Valsts pārvaldes likuma 87.un 88.pantiem, tika konstatēts, ka SIA ‘’Pērlīte’’ 

darbības veidi neatbilst Valsts pārvaldes likuma nosacījumiem, jo nepilda likumā ‘’Par 

pašvaldībām’’ noteiktās funkcijas. Līdz ar to, ieguldīt līdzekļu SIA nav lietderīgi. 

2. Ar Viesītes novada domes 2017.gada 15.februāra lēmumu Nr.16, prot. Nr.2, tika nolemts 

SIA ‘’Pērlīte’’ kapitāla daļu paketi pārdot, vispirms veicot tirgus novērtējumu. 

3. Jānis Liepiņš , kurš SIA ‘’Finance Lab’’ sastāvā darbojas kā mantiskā noguldījuma 

vērtētājs, un iekļauts Uzņēmumu reģistra mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā, 2017.gada 

maijā novērtējis SIA ‘’Pērlīte’’ 100% kapitāla daļu paketi par summu EUR 61543.00 

(sešdesmit viens tūkstotis pieci simti četrdesmit trīs euro un 00 centi). 

4. Viesītes novada domes Finanšu komiteja 2017.gada 12.oktobrī ir nolēmusi SIA ‘’Pērlīte’’ 

pārdot izsolē, sākuma cenu nosakot EUR 65000.00 (sešdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi), 

kā arī apstiprinājusi  pārdošanas noteikumus, kuru sastāvā ir izsoles noteikumi. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

141.pantu, ņemot vērā domes finanšu komitejas 2017.gada 12.oktobra lēmumu (prot.Nr.10), 
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atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, 

Laura Zvirbule), pret - nav, atturas - nav,Viesītes novada dome NOLEMJ: 

4.1.Pārdot Viesītes novada pašvaldībai piederošās SIA ‘’Pērlīte’’, reģ. Nr. 45403005087, 

100% kapitāla daļu paketi par EUR 65000.00 (sešdesmit pieciem tūkstošiem euro un 

00 centiem). 

4.2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības noteikumus Nr.28/2017 “Viesītes novada 

pašvaldībai piederošo SIA ‘’Pērlīte’’ 100% kapitāla daļu pārdošanas noteikumi”, tai 

skaitā, Izsoles noteikumus, kas pievienoti šim lēmumam.  

4.3.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldībai piederošās SIA ‘’Pērlīte’’ 100% kapitāla daļu 

paketes izsoles komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – novada domes 

priekšsēdētājs Alfons Žuks, komisijas locekļi: deputāts Juris Līcis, projektu administratore 

Laura Zvirbule, nekustamo īpašumu vecākā speciāliste Svetlana Puzāne, DA un CA 

vecākais speciālists Zigmunds Avens, pašvaldības juriste Ināra Erte. 

4.4.Atbildīgā persona no novada pašvaldības puses izsoles organizēšanai – pašvaldības juriste 

Ināra Erte. 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, SIA “Pērlīte” 

 

9.# 
Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, kas tika izskatīts finanšu komitejā. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Izskatot Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 

valdes priekšsēdētāja M.Blitsona iesniegumus par līdzekļu piešķiršanu, 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 12.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.10), atklāti 

balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, 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 472,41 EUR par lielgabarīta atkritumu izvešanu uz SIA 

“Vidusdaugavas SPAAO “Dziļā vāda”. 

2. Apmaksāt rēķinu 659,06 EUR par kanalizācijas sistēmas skalošanu Viesītes pilsētas 

daudzdzīvokļu mājās. 

Pielikumā: ( rēķini par pakalpojumiem)  
 

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

 

10.# 

Par Viesītes vidusskolas bibliotēkas mācību un daiļliteratūras grāmatu norakstīšanu   

A.Žuks, A.Maļinovska 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, kas tika izskatīts finanšu komitejā. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 
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Izskatot Viesītes vidusskolas bibliotekāres G.Plēsumas iesniegumu par atļauju norakstīt 

mācību un daiļliteratūras grāmatas, kas savu laiku ir nokalpojušas, 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 12.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, 

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 norakstīt 

Viesītes vidusskolas bibliotēkas mācību un daiļliteratūras grāmatas par kopējo 

summu 10751,76 EUR (saplēstas, nobružāti vāki, neatbilst šī brīža mācību 

tematikai, morāli novecojušas, grāmatas no 1951.gada līdz 2004.gadam). 

2. Grāmatvedības un finanšu nodaļai  norakstītās grāmatas izslēgt no bilances. 

 

Atbildīgais –galvenā grāmatvede A.Maļinovska 

Zināšanai: Viesītes vidusskolai   

 

11.# 

Par debitoru parāda dzēšanu   

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, kas tika izskatīts finanšu komitejā. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Izskatot pašvaldības galvenās grāmatvedes A.Maļinovskas iesniegumu par atļauju dzēst 

debitoru parādu 34,66 (persona mirusi), 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 

12.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Iveta Līce, 

Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas - nav, Viesītes 

novada dome NOLEMJ: 

Atļaut Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības un finanšu nodaļai dzēst debitoru 

parādu 34,66 EUR mirušai personai. 

 

Atbildīgais –galvenā grāmatvede  

12.# 

Par līguma slēgšanu ar SIA „VR Audits” par zvērināta revidenta pakalpojumiem 

2017.gada finanšu pārskata revīzijai 

A.Žuks, A.Maļinovska 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, kas tika izskatīts finanšu komitejā. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

 

          Ņemot vērā iepirkumu komisijas veikto piedāvājumu izvērtējumu par revidenta 

pakalpojumiem 2017.gada  finanšu pārskata revīzijai un zvērināta revidenta ziņojuma 

sniegšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 2013.gada 22.maijā 

apstiprināto Kārtību „Par Viesītes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, 

izpildi un kontroli”, domes finanšu komitejas 2017.gada 12.oktobra sēdes lēmumu 

(prot.Nr.10), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, 

Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 
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1. Slēgt līgumu ar SIA „VR Audits”, reģistrācijas Nr.55403038751, juridiskā adrese: 

Avotu iela 4c, Jēkabpils, LV-5201, par zvērināta revidenta pakalpojumiem Viesītes novada 

pašvaldības 2017.gada finanšu pārskata revīzijai un zvērināta revidenta ziņojuma sniegšanai. 

2. Deleģēt domes priekšsēdētāju A.Žuku parakstīt līgumu ar SIA „VR Audits”. 

3. Pašvaldības 2018.gada budžetā ieplānot 2783,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti 

astoņdesmit trīs euro, 00 centi) revidenta pakalpojumu apmaksai.  

 

Pielikumā: Iepirkumu komisijas 2017.gada 5.oktobra piedāvājumu izvērtējums iepirkumam uz 

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

 

13.# 
Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali vispārējās izglītības programmām Viesītes 

novada izglītības iestādēs no 01.09.2017. līdz 31.12.2017. 

A.Žuks, L.Medvecka 

L.Medvecka – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, kas tika izskatīts finanšu komitejā. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 ”Pedagogu darba 

samaksas noteikumi”, 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.447 „Par valsts budžeta 

mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 

augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs,  2017.gada 10.oktobra Ministru kabineta 

Rīkojumu Nr.562, domes finanšu komitejas 2017.gada 12.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.10), 

atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, 

Laura Zvirbule), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt mērķdotāciju sadali vispārējai izglītībai EUR 205452 (no 2017.gada 

1.septembra līdz 2017.gada 31.decembrim), tai skaitā algu fonds EUR 166237: 

1.1 Viesītes vidusskola, kopā EUR 138317; mēnesim EUR 34579, 

1.2 Rites pamatskola, kopā EUR 27920; mēnesim EUR 6980. 

2. Apstiprināt mērķdotāciju sadali apmācībai bērniem no piecu gadu vecuma EUR 

16348 (no 2017.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.  

decembrim), tai skaitā algu fonds EUR 13228: 

2.1 Pirmskolas izglītības iestāde „Zīlīte”, kopā EUR 11800; mēnesim EUR 2950, 

2.2 Rites pamatskola, kopā EUR 1428; mēnesim EUR 357. 

3. Apstiprināt mērķdotāciju sadali interešu izglītības programmu īstenošanai EUR 

8264 (no 2017.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31. decembrim), tai skaitā algu fonds 

EUR 6687: 

3.1 Viesītes vidusskola, kopā EUR 2659; mēnesim EUR 664, 

3.2 Rites pamatskola, kopā EUR 648; mēnesim EUR 162, 

3.3 Mūzikas un mākslas skola, kopā EUR 3380; mēnesim EUR 845. 

Zināšanai: skolu direktoriem, finansistei L.Medveckai, algu grāmatvedei D.Pērkonei, juristei I.Zīriņai, 

kancelejas vadītājai D.Vītolai 
 

14.# 

Par Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu (audzēkņu) izmaksu 

apstiprināšanu veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem  

A.Žuks, L.Medvecka 

L.Medvecka– ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, kas tika izskatīts finanšu komitejā. 

Deputātiem iebildumu nav. 
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A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu 

un Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumiem Nr.250 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību 

savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem” ar pieņemtajiem grozījumiem, ņemot vērā domes finanšu komitejas 

2017.gada 12.oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr.10), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, 

Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas - nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt izmaksas par viena skolēna (audzēkņa) uzturēšanu Viesītes novada 

pašvaldības izglītības iestādēs Viesītes vidusskola, Rites pamatskola, PII “Zīlīte” 

uz 2017.gada 1.septembri, veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības 

iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (1.pielikums). 

2. Apstiprināt izmaksas par viena skolēna (audzēkņa) uzturēšanu Viesītes novada 

pašvaldības izglītības iestādē Viesītes Mūzikas un mākslas skolā uz 2017.gada 

1.septembri, veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem (2.pielikums). 

3. Apstiprināt izmaksas par viena skolēna (audzēkņa) uzturēšanu Viesītes novada 

pašvaldības izglītības iestādē Sēlijas Sporta skolā uz 2017.gada 1.septembri, veicot 

pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 

(3.pielikums). 

 

4. Uzdot pašvaldības grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot līgumus par Viesītes 

novada pašvaldības un attiecīgās pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par 

izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, un veikt norēķinu analītisko uzskaiti. 

 
1.pielikums  Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāžu (Viesītes vidusskolas, Rites pamatskolas,  

Pirmskolas izglītības iestādes “ Zīlīte” ) skolēnu (audzēkņu) izmaksas uz 01.09.2017. uz 1 lapas. 

2.pielikums  Viesītes novada Viesītes Mūzikas un Mākslas skolas skolēnu (audzēkņu) izmaksas uz 

01.09.2017. uz 1 lapas. 

3.pielikums  Viesītes novada Sēlijas Sporta skolas skolēnu (audzēkņu) izmaksas uz 01.09.2017. uz 1 

lapas. 

 

15.# 

Par mērķdotācijas interešu izglītībai papildus stundu sadalījumu 

A.Žuks, L.Medvecka 

L.Medvecka – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, kas tika izskatīts finanšu komitejā. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumiem Nr.382 “Interešu 

izglītības programmu finansēšanas kārtība”, izskatot Viesītes novada pašvaldības interešu 

izglītības programmu un mērķdotāciju līdzekļu sadales izvērtēšanas komisijas 2017.gada  

3.oktobra sēdes protokolu Nr.2, ņemot vērā domes finanšu komitejas 2017.gada 12.oktobra 

sēdes lēmumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Iveta Līce, Juris Līcis, 

Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome 

NOLEMJ: 

 
Interešu izglītībai  papildus piešķirtās 7 mācību stundas 2017./2018.mācību gada pirmajam 

pusgadam (septembrim, oktobrim, novembrim, decembrim ) sadalīt šādām izglītības 

programmām: 

1. Rites pamatskola – 1,0 stunda 

1.1 Sporta pulciņš – 1,0 st. 
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2. Viesītes vidusskola – 4,0 stundas 

2.1 4.-12. klašu koris – 1,0 st. 

2.2 Sākumskolas klašu ansamblis – 1,0 st. 

2.3  Vizuāli mākslas pulciņš “Ideju bums”-  1,0 st. 

2.4 Skatuves runa – 1,0 st. 

3. Viesītes Mūzikas un mākslas skola – 2,0 stundas 

3.1 Viesītes 36.mazpulks –2,0 st. 

Zināšanai: skolu direktoriem, grāmatvedības un finanšu nodaļai, kancelejai  
 

 

16.# 

Par finansējuma piešķiršanu projektam “Simtgades bērni” 

A.Žuks, L.Zvirbule 

L.Zvirbule – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, kas tika izskatīts finanšu komitejā. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Izskatīts biedrības Nigestes amatniecības nams, “Kalnāji”, Aronas pagasts, Madonas 

novads, iesniegums par finansējuma piešķiršanu biedrības Nigestes amatniecības nams 

projektam “Simtgades bērni”- dāvanu komplekta sagatavošana katram 2018.gadā 

jaundzimušajam bērniņam (sudraba  monētas tipa medaļa ozolkoka kastītē ar pievienotu 

vēstuli bērniņam, dāvanu komplekta cena 10.45 EUR). 

Ņemot vērā to, ka uz pašvaldības izsludināto ideju konkursu “Sēlijas amatnieki 

simtgades bērniem” lielas atsaucības nebija, 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 

12.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Iveta Līce, 

Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas - nav, Viesītes 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Viesītes novada pašvaldības 2018.gada budžetā ieplānot līdz 400 EUR  (līdz četri 

simti eiro) dāvanu komplektu jaundzimušajiem bērniem(sudraba  monētas tipa 

medaļa ozolkoka kastītē ar pievienotu vēstuli bērniņam), iegādei no biedrības 

Nigestes amatniecības nams.  

2. Dāvanu komplektus pasniegt 2018.gadā dzimušajiem Viesītes novada bērniem.  

Zināšanai: pašvaldības grāmatvedības un finanšu nodaļai, Viesītes novada dzimtsarakstu 

nodaļai 

 

17.# 

Par atbalstu pasākumam “Dvēseles elpa 2017” 

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, kas tika izskatīts finanšu komitejā. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Izskatīts biedrības “Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība” valdes priekšsēdētājas 

2017.gada 10.oktobra iesniegums par pašvaldības atbalstu Viesītes vidusskolas skolēnu dalībai 

labdarības festivālā “Dvēseles elpa 2017” piešķirot transportu un sedzot ceļa izdevumus. 

Izvērtējot iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra 

noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” un 
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Viesītes novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas 

un organizēšanas metodiku, domes finanšu komitejas 2017.gada 12.oktobra sēdes lēmumu 

(prot.Nr.10), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, 

Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas - nav,Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

             Atbalstīt Viesītes vidusskolas skolēnu dalību labdarības festivālā “Dvēseles elpa 

2017”, kas notiks š.g.19.novembrī Rīgā, Kultūras pilī Ziemeļblāzma piešķirot transportu un 

sedzot ceļa izdevumus nokļūšanai uz labdarības festivālu.  

 

Zināšanai: pašvaldības grāmatvedības un finanšu nodaļai, biedrībai “Latvijas Cistiskās 

fibrozes biedrība” 

 

18.# 
Par pašvaldības līdzfinansējumu biedrības „Saukas dabas parka biedrība” projektam  

„Zivju resursu papildināšana Saukas ezerā” 

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

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, kas tika izskatīts finanšu komitejā. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

          Izskatot biedrības „Saukas dabas parka biedrība” valdes priekšsēdētāja 2017.gada 

8.oktobra iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības projektam iesniegšanai Lauku 

atbalsta dienesta izsludinātajā Zivju fonda projektu konkursā, lai papildinātu Saukas ezera 

zivju resursus, izvērtējot projekta lietderību un aktualitāti, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 15.pantu, likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 29.panta 1.punkta 

nosacījumiem, Ministru kabineta 2010.gada 2. marta noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par valsts 

atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, Ministru 

kabineta 2013. gada 10.decembra noteikumiem Nr. 1417 „Grozījumi Ministru kabineta 

2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu 

zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem””, Ministru kabineta 2009.gada 

15.decembra noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 

uzskaiti”, domes finanšu komitejas 2017.gada 12.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.10), atklāti 

balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura 

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

 

1. Atbalstīt biedrības „Saukas dabas parka biedrība”, reģ. Nr.40008079842, Lauku 

atbalsta dienestā iesniegto projektu „Zivju resursu papildināšana Saukas ezerā” - 

valsts atbalsta piešķiršanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem. 

2. Projekta īstenošanai piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 1663,00 (viens 

tūkstotis seši simti sešdesmit trīs euro, 00 centi) no Viesītes novada pašvaldības vides 

aizsardzības speciālā budžeta līdzekļiem. 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, attīstības un plānošanas nodaļai  

Saukas dabas parka biedrības valdes priekšsēdētājam  

 

 

19.# 

Par finansējuma piešķiršanu tēlojumu izdevuma “Kas Tu esi man, Latvija?” izdošanai  

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, kas tika izskatīts finanšu komitejā. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 
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Izskatīts---------------- 2017.gada 3.oktobra iesniegums par finansējuma piešķiršanu 

tēlojumu izdevumam “Kas Tu esi man, Latvija?”. 

Izvērtējot iesniegumu, 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 12.oktobra sēdes lēmumu 

(prot.Nr.10), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, 

Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt ------------------------iesniegumu un no pašvaldības budžeta piešķirt 50 EUR 

(piecdesmit eiro) tēlojumu izdevuma “Kas Tu esi man, Latvija? “ izdošanai. 

2. Piešķirto finansējumu pārskaitīt SIA “Jēkabpils Drukātava” uz iesniegumā norādīto 

kontu. 

Pielikumā --------------iesniegums uz 1 lapas. 

Zināšanai: pašvaldības grāmatvedības un finanšu nodaļai 
 

 

20.# 

Par nepabeigtās būvniecības objektiem 

A.Žuks 

A.Maļinovska – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, kas tika izskatīts finanšu komitejā. 

Papildus ir iesniegums par 3.punkta iekļaušnu lēmumā. 

R.Orups – ierosina visus projektus, visas izmaksas, lai nebūtu jānoraksta izmaksas pie 

nerealizētiem projektie, 

G.Dimitrijeva – skaidro, ka energoaudits bija jāgatavo, lai varētu projektos vispār piedalīties. 

Ne vienmēr tajos gūts atbalsts, bet bez šiem sagatavošanas darbiem, nevar vispār iesniegt 

pieteikumus. Tā tas, diemžēl, ir. 

J.Līcis – arī ar dzīvojamo māju bija tas pats, energoaudits tika veikt, bet iedzīvotāji nevienojās 

par projekta ieviešanu, un tā šis izmaksas palika. 

Deputātiem citu jautājumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

 

      Izskatīts pašvaldības galvenās grāmatvedes A.Maļinovskas iesniegums par nepabeigtās 

būvniecības objektiem. 

Izvērtējot iesniegumu, 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 12.oktobra sēdes lēmumu 

(prot.Nr.10), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, 

Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. 2018.gadā neturpināt šādus nepabeigtās būvniecības objektus un norakstīt to 

izmaksas: 

1.1.Daudzdzīvokļu ēku siltināšana  - 3798,79 EUR 

1.2.Dienesta viesnīcas 2 stāva atsevišķu telpu atjaunošanana Sēlijas Sporta skolas 

vajadzībām – 3990,00 EUR. 

1.3.Arodvidusskolas energoaudita pārskata izstrādes un būvprojekta minimālā sastāva 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas centra izbūves Smilšu ielā 39 

izdevumus, kas šobrīd nav aktuāli – 4198.70 EUR  

2. Atbildīgais – galvenā grāmatvede A.Maļinovska 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei 

Zināšanai: attīstības un plānošanas nodaļai 
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21.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 

L.Zvirbule 

L.Zvirbule – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

 

                                                Pamats: Komunālo jautājumu komisijas 12.10.2017. 

sēdes ierosinājums 

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

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

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

(prot.Nr.2;5), atklāti balsojot, par – 6 balsis (A.Žuks, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, 

Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas - nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Atteikt uzņemt ----------------------------------dzīvokļu rindā, jo nav piemērotas 

dzīvojamās platības un nav juridiska pamata to darīt. 

2. Veikt izmaiņas Viesītes novada domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.15 punktā 

Nr.2 par īres līguma nepagarināšanu -----------------------uz  „Atļaut pagarināt īres 

līgumu------------------------- Viesītes nov.,  dzīvoklim Jaunā iela 4-12, Elkšņi, Elkšņu 

pag., Viesītes nov., līdz 31.01.2018.”    

3. Atļaut------------------------- deklarētā dzīvesvieta: -------------------- slēgt apakšīres 

līgumu adresē Smilšu iela 35-3, Viesīte, Viesītes novads ar ----------------------------------

-., slēdzot terminēto īres līgumu līdz 31.01.2018.  

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

 

Zināšanai: SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, iedzīvotāju reģistra speciālistam 

Komunālo jautājumu komisijai 

 

22.# 

 
Pamats: Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

12.panta pirmās daļas 2.punkts,  

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

Kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzivesvietu'' 

 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

I.Erte, S.Matačina 

I.Erte – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

S.Matačina – skaidro situāciju ar personu 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, 

Laura Zvirbule), pret - nav, atturas - nav,Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Anulēt ziņas par--------------------. 

 

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

paziņot  ------------------------------uz deklarēto dzīvesvietu.  
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3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.p.2.d.. šo domes lēmumu var pārsūdzēt  

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

stāšanās dienas. 

 

Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr.1 

 

 

 

 

23.# 

Par zemes īpašuma “Mazkārkļi”, Elkšņu pagastā, Viesītes novadā sadalīšanu  

J.Līcis 

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, kas tika izskatīts attīstības, lauksaimniecības 

un īpašumu apsaimniekošanas komitejā. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

 

         Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Ministru kabineta 

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

aktualizācijas noteikumi”, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas 

komitejas 2017.gada 12.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot, par – 6 balsis 

(Alfons Žuks, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, 

atturas - nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Sadalīt  zemes īpašumu ‘’Mazkārkļi’’, Elkšņu pagasts, Viesītes novads, , trīs atsevišķos 

īpašumos sekojoši: 

1.1. izveidot atsevišķu īpašumu ar divām  zemes vienībām -  ar kadastra apzīmējumu   

1,50 ha platībā un ar kadastra apzīmējumu  4,90 ha platībā. 

1.1.1. piešķirt jaunizveidotam īpašumam  jaunu nosaukumu ''Mežkārkļi”, Elkšņu  pag., 

Viesītes nov.   

1.1.2. noteikt zemes lietošanas mērķi: 0201- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir 

mežsaimniecība 

1.2. izveidot atsevišķu īpašumu ar vienu  zemes vienību -  ar kadastra apzīmējumu   3,70 

ha platībā 

1.2.1. piešķirt jaunizveidotam īpašumam  jaunu nosaukumu ''Laukkārkļi”, Elkšņu  pag., 

Viesītes nov.   

1.2.2. noteikt zemes lietošanas mērķi: 0101- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir 

lauksaimniecība 

1.3. izveidot atsevišķu īpašumu ar vienu  zemes vienību -  ar kadastra apzīmējumu   2,17 

ha platībā 

1.3.1. saglabāt jaunizveidotam īpašumam  nosaukumu ''Mazkārkļi’’, Elkšņu  pag., Viesītes 

nov.   

1.3.2. noteikt zemes lietošanas mērķi: 0101- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir 

lauksaimniecība. 

2.Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas 

centrā. 
 

Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste  

Zināšanai: nodokļu administratorei  
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24.# 

Par zemes vienības sadalīšanu 
J.Līcis 

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, kas tika izskatīts attīstības, lauksaimniecības 

un īpašumu apsaimniekošanas komitejā. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Izskatīts nekustamo īpašumu speciālistes S.Puzānes iesniegums par pašvaldībai piekritīgās 

zemes vienības ‘’Līdumnieki’’, Elkšņu pagasts, Viesītes novads ar zemes vienības kadastra 

apzīmējumu 56580060063 sadalīšanu trīs zemes vienībās, atdalot zemes vienību 0,22 ha 

platībā pašvaldības ceļa E-16 Pelēči- Kluči uzturēšanai. 

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Ministru kabineta 10.04.2012. 

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

noteikumi”, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 

2017.gada 12.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons.Žuks, 

Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas - 

nav,Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1.Sadalīt  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu --------------trijās zemes vienībās, 

saskaņā ar grafisko pielikumu. ( Sk. grafisko pielikumu) 

1.1.Zemes vienībai Nr.1 ( 9,48 ha platība) saglabāt  nosaukumu „Līdumnieki”, 

Elkšņu pag.., Viesītes nov., izveidojot īpašumu ar vienu zemes vienību. 

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

lauksamniecība 

1.2.Zemes vienībai  Nr.2  ( 2,2 ha platība) piešķirt nosaukumu ‘’Meža Līdumnieki’’,  

Elkšņu pag., Viesītes nov., izveidojot īpašumu ar vienu zemes vienību. 

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

mežsaimniecība. 

1.3.Zemes vienību Nr.3 ( 0,22ha platība) pievienot kā otro zemes vienību pie 

pašvaldības īpašuma “Pelēči- Kluči”, Elkšņu pag., Viesītes nov.  

Noteikt zemes izmantošanas mērķi- 1101 zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes un ceļu 

zemes nodalījuma joslā. 

2.Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas 

centrā. 

 

Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste  

Zināšanai: nodokļu administratorei  

 

25.# 

Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Grantiņi’’, Viesītes pagasts, 

Viesītes novads 
J.Līcis 

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, kas tika izskatīts attīstības, lauksaimniecības 

un īpašumu apsaimniekošanas komitejā. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 
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Izskatot------------------------------------ 2017.gada 4.oktobra  iesniegumu un pamatojoties uz 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, 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 

12.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons.Žuks, Iveta Līce, 

Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas - nav,Viesītes 

novada dome NOLEMJ: 
1.Atļaut atdalīt no viņam piederošā nekustamā īpašuma ‘’Grantiņi’’, Viesītes pag., 

Viesītes nov.: 

1.1. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  ar platību 0,3 ha,  neizstrādājot zemes 

ierīcības projektu: 

1.1.1. atdalītajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu ''Ceļmalītes”, Viesītes pag., 

Viesītes nov.;  

1.1.2. noteikt zemes lietošanas mērķi: 0801- darījumu iestāžu un komerciāla rakstura 

apbūve. 

1.2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem  ar platību 17,5 ha,  platību 11,8 ha un  ar 

platību 7,1 ha, neizstrādājot zemes ierīcības projektu: 

1.2.1. atdalītajām zemes vienībām piešķirt jaunu nosaukumu ''Zvirgzdiņi”, Viesītes pag., 

Viesītes nov., pievienojot pie nekustamā īpašuma ‘’Zvirgzdiņi’’, Viesītes pag., Viesītes nov., 

īpašuma kadastra Nr.,  kā otro, trešo un ceturto zemes vienību; 

1.2.2.noteikt zemes lietošanas mērķi: 0101- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir 

lauksaimniecība. 

2.Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas 

centrā. 

 
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste  

Zināšanai: nodokļu administratorei  

 

26.# 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma  

‘’Mastri’’, Elkšņu pagasts, Viesītes novads 
J.Līcis 

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, kas tika izskatīts attīstības, lauksaimniecības 

un īpašumu apsaimniekošanas komitejā. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Izskatot  Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’IRI Investments Latvia’’, pilnvaroto personu ---

------------------------- 2017.gada 9.oktobra iesniegumu un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra likumu, 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, domes Attīstības, lauksaimniecības un 

īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 12.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.10), atklāti 

balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura 

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

1.Atļaut Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ‘’IRI Investments Latvia’’ atdalīt no tai 

piederošā nekustamā īpašuma ‘’Mastri’’, Elkšņu pag., Viesītes nov,  zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu , ar platību 0,5 ha,  neizstrādājot zemes ierīcības projektu. 

2.Atdalītajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu ''Pļavas Dzelmes’’, Elkšņu pag., 

Viesītes nov.   
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3.Noteikt zemes lietošanas mērķi: 0101- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir 

lauksaimniecība. 

4.Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu 

apkalpošanas centrā 

Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste  

Zināšanai: nodokļu administratorei  

27.# 

Par zemes nomu 

J.Līcis 

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, kas tika izskatīts attīstības, lauksaimniecības 

un īpašumu apsaimniekošanas komitejā. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Izskatīts--------------------, 2017.gada 28.septembra  iesniegums par nomas tiesību 

piešķiršanu uz  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Elkšņu pagastā ar platību 5,0 ha, 

lauksaimniecības vajadzībām; ------------------------------------2017.gada 29.septembra 

iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem 4,8 

ha platībā un  1,0 ha platībā  Rites pagastā,  lauksaimniecības vajadzībām; ------------------------

--------------2017.gada 28.septembra iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu ar platību  5,0 ha  Elkšņu pagastā, lauksaimniecības 

vajadzībām. 

Zemes vienības ir pašvaldībai piekrītošas. 

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 12.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, 

Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas - nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1.Slēgt zemes nomas līgumu līdz 2022.gada 31.decembrim ar:  

1.1. -------------------------uz  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Elkšņu pagastā ar 

platību 5,0 ha, lauksaimniecības vajadzībām;  

1.2.------------------------- uz zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem  4,8 ha platībā 

un  1,0 ha platībā  Rites pagastā,  lauksaimniecības vajadzībām; 

 1.3. -------------------------uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu, ar platību  5,0 ha, 

Elkšņu pagastā, lauksaimniecības vajadzībām. 

2. Nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei S.Puzānei sagatavot nomas līgumus ar 

nomniekiem  

 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai  

 

 

28.# 

Par adreses piešķiršanu  

J.Līcis 

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, kas tika izskatīts attīstības, lauksaimniecības 

un īpašumu apsaimniekošanas komitejā. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 
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Izskatīts 2017.gada 9.oktobra nekustamo īpašumu speciālistes Svetlanas Puzānes iesniegums 

par adreses piešķiršanu būvēm ar kadastra apzīmējumiem ---------------------- kas atrodas 

nekustamajā īpašumā ‘’Ūdensrozes’’, Rites pag., Viesītes nov., ar  

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.  

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 12.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.10), atklāti 

balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura 

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

 

1. Būvēm ar kadastra apzīmējumiem-------------------, kas funkcionāli saistītas ar zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu  un atrodas  nekustamajā īpašumā ‘’Ūdensrozes’’, 

Rites pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru------------------- piešķirt adresi  

‘’Ūdensrozes’’, Rites pag., Viesītes nov. LV 5228. 

 

2.Veikt atbilstošas izmaiņas valsts adrešu reģistrā. 
 

Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne 

 

Zināšanai: nodokļu administratorei, iedzīvotāju reģistram 

 

 

29.# 

 

Par līgumu ‘’Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu 

 Viesītes novadā’’ 

J.Līcis, I.Erte 

I.Erte – ziņo par sagatavoto līguma projektu, kas tika izskatīts attīstības, lauksaimniecības un 

īpašumu apsaimniekošanas komitejā. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

 

2017.gada 5.septembrī tika saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas vēstule Nr. 1-15/6814, kurā tika norādīts, ka starp Viesītes novada pašvaldību un 

Sabiedrību ar ierobežotu atbildību ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ 2017.gada 20.jūlijā 

noslēgtais līgums Nr.3-19/2017/235 par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 

nodrošināšanu Viesītes novadā, neatbilst 2007.gada 4.decembra Ministru kabineta noteikumu 

Nr.836 ‘’Noteikumi par darbības programmas ‘’Infrastruktūra un pakalpojumi‘’ papildinājuma 

3.5.1.1.aktivitātei ‘’Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku 

ekvivalentu, lielāku par 2000’’. Tiek lūgts līgumu precizēt 

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas pirmais punktu, 

Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumiem Nr.174 ‘’Noteikumi par sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu’’, 2007.gada 4.decembra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.836 ‘’Noteikumi par darbības programmas ‘’Infrastruktūra un 

pakalpojumi ‘’ papildinājuma 3.5.1.1. aktivitāti ‘’Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000’’, domes Attīstības, lauksaimniecības 

un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017,gada 12.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.10), 

atklāti balsojot, par – 6 balsis (A.Žuks, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, 

Laura Zvirbule), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 
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1. Izbeigt starp Viesītes novada pašvaldību un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību 

‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ 2017.gada 20.jūlijā noslēgto līgumu Nr.3-19/2017/235 

par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu Viesītes novadā. 

2. Slēgt jaunu līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību ‘’Viesītes komunālā 

pārvalde’’, reģ. nr. 55403000541, ‘’Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanu Viesītes novadā’’. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei, SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes 

priekšsēdētājam M.Blitsonam 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei 

 

 

30.# 

Par lauksaimniecības zemes apmežošanu 

J.Līcis 

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, kas tika izskatīts attīstības, lauksaimniecības 

un īpašumu apsaimniekošanas komitejā. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

2017.gada 10.oktobrī saņemts Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju zemnieku saimniecības 

‘’Kalna Dambrāni’’, iesniegums, kurā lūdz izsniegt izziņu par lauksaimniecības zemes 

apmežošanu nekustamajā īpašumā ''Caunāni'', Viesītes pag., Viesītes nov. ar īpašuma kadastra 

numuru-------------------------------------.  

Pamatojoties uz Viesītes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.3 ''Par teritorijas 

plānojumiem'', Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju Teritorijas plānojuma 2006.-

2012.''Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 8.nodaļas 8.4.punktu un grafisko daļu, 

domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 

12.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Iveta Līce, 

Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas - nav, Viesītes 

novada dome NOLEMJ: 
 

1. Atļaut Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju zemnieku saimniecībai ‘’Kalna Dambrāni’’,  

lauksaimniecības zemes apmežošanu nekustamajā īpašumā ''Caunāni'', Viesītes 

pag., Viesītes nov. ar īpašuma kadastra numuru ---------------------------------. 

2. Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu 

apkalpošanas centrā. 

Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste  

Zināšanai: nodokļu administratorei 

31.# 

Par nosaukuma maiņu 

J.Līcis 
J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, kas tika izskatīts attīstības, lauksaimniecības 

un īpašumu apsaimniekošanas komitejā. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Izskatīts --------------------------------2017.gada 11.oktobra iesniegums, kurā viņš lūdz mainīt 

zemes īpašumam ar kadastra numuru -------------------------- nosaukumu no ‘’Laukāres’’, 

Saukas pag., Viesītes nov. uz ‘’Mežāres’’, Saukas pag., Viesītes nov. 

Pamatojoties uz  Ministru kabineta  08.12.2015. noteikumu Nr. 698 ” Adresācijas  noteikumi”  

I daļa 5.3. punktu, II daļas 8.1.;8.3. punktu, III daļas 9. punktu, domes Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 12.oktobra sēdes 
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lēmumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris 

Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas - nav,Viesītes novada dome 

NOLEMJ: 
1. ----------------------------------piederošajam zemes īpašumam ar kadastra numuru ---------

---------------------- mainīt nosaukumu no ‘’Laukāres’’, Saukas pag., Viesītes nov. 

uz ‘’Mežāres’’, Saukas pag., Viesītes nov. 

 

2. Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu 

apkalpošanas centrā. 

 

Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste  

Zināšanai: nodokļu administratorei  

 

32.# 
Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13/2017 ”Par grozījumiem 

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

2017.gada budžetu” apstiprināšanu 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 L.Medvecka, A.Žuks, J.Līcis, P.Līcis 

 

L.Medvecka – ziņo par sagatavoto budžeta grozījumu, par veiktajām grozījumu pozīcijām, 

ienākumos – klāt nāk nekustamā īpašuma nodoklis, kura prognozi novada Finanšu ministrija. 

J.Līcis – kāpēc klāt nāk šie 30 tūkstoši nekustamā īpašuma nodoklī, vai tos nevarēja 

prognozēt uzreiz. 

P.Līcias – nav skaidra izdevumu daļa . 

L.Medvecka – skaidro, ka šobrīd jāapstiprina tikai grozījumu budžetā, budžeta plāns jau tika 

veidots 2016.gada beigās. Aicina ar interesējošiem jautājumiem griezties pie viņas, tad visu 

izskaidros par budžeta veidošanu. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavotos budžeta grozījumus. 
 

 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- 5 balsis (Alfons Žuks, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups, 

Laura Zvirbule), pret- nav, atturas- 1 (Pēteris Līcis), Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Viesītes novada domes saistošos noteikumus Nr.13/2017 „Par 

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

novada pašvaldības 2017.gada budžetu”. 
2. Saistošie noteikumi Nr.13/2017 „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.13/2017 „Par grozījumiem 2017.gada 18.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.1/2017 „Par Viesītes novada pašvaldības 2017.gada budžetu” ar pielikumiem. 
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Izpildei –finansistei L.Medveckai, kancelejas vadītājai D.Vītolai 

Kontrolei – pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei 

 

APSTIPRINĀTI 

Ar Viesītes novada domes 

2017.gada 19.oktobra sēdes 

Lēmumu Nr.32 (protokols Nr.16) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Viesītes novada Viesītē 

 

2017.gada 19.oktobrī                                                                                   Nr.2017/13 

 

Par grozījumiem 2017.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos „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 un izdevumu apmēru. 

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

(1.pielikums): 

2.1. Kārtējā gada ieņēmumi – 4274251 euro, 

2.2. Kārtējā gada izdevumi – 5241684 euro, 

2.3. Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 20643 euro. 

 

 

Novada domes priekšsēdētājs                                                        A.Žuks 

 

 

2.pielikums 

Viesītes novada pašvaldības 

2017.gada 19.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.2017/13 

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

“ Par Viesītes novada pašvaldības 2017.gada budžetu”  

 

Paskaidrojuma raksts. 

Veikt grozījumus pamatbudžeta ieņēmumos (1. pielikums): 

1. Precizēt kārtējā saimnieciskā gada nekustamā īpašuma nodokli par zemi par 30000 

EUR, mājokli par 500 EUR, par mājokli iepriekšējos gados 1000 EUR, palielinot 

ieņēmumus pašvaldības budžetā. 

2. Ņemt uzskaitē ieņēmumus no neapbūvēta zemes gabala privatizācijas 67 EUR 

ieņēmumu uzskaites kodā 12.3.1.3. 

3. Palielināt pārējos nenodokļu ieņēmumus par 30 EUR ieņēmumu uzskaites kodā 

12.3.9.9. 

4. Saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu ar Neretas novada pašvaldību par profesionālās 

ievirzes izglītības pakalpojumiem, palielināt ieņēmumus par izglītības pakalpojumu 

sniegšanu ieņēmumu kodā 19.210 par 6070 EUR. 

5. Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2017.gada 10.oktobra Rīkojumu Nr.562 “Par 

mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2017.gadam” 

palielināt pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas par 234856 EUR 

ieņēmumu uzskaites kodā 18620. 
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6. Saskaņā ar noslēgto līgumu ar Nodarbinātības Valsts dienestu palielināt mērķdotācijas 

bezdarbnieku atlīdzības nodrošināšanai par 474 EUR. 

7. Saņemts finansējums par realizēto Lauku Atbalsta dienesta administrēto projektu 

„Mīlestības takas” atjaunošana veselīga dzīvesveida un vides izglītības veicināšana 

Viesītē” EUR 19321 un saņemts avansa maksājums projekta „Aktīvās atpūtas vietas 

labiekārtošana Viesītes novada Elkšņu ciemā” īstenošanas uzsākšanai EUR 5400 

ieņēmumu uzskaites kodā 18.630. 

8. Precizēt saņemamās vecāku maksas Rites pamatskolā EUR 500 ieņēmumu uzskaites 

kodā 21.352 un Vecāku līdzfinansējumu Viesītes Mūzikas un Mākslas skolā EUR 800 

ieņēmumu uzskaites kodā 21.359. 

9. Palielināt pārējos ieņēmumus uzskaites kodā 21.399 par 7000 EUR – Sēlijas novada 

pašvaldību līdzfinansējums svētku „Sēlija rotā” pasākumam. 

Veikt grozījumus pamatbudžeta izdevumos (1. pielikums):: 

1. Palielināt izdevumus Viesītes novada pašvaldības policijas uzturēšanai 4741 EUR t.sk. 

865 EUR pasākumu drošības darbinieku atlīdzībai, 210 EUR operatīvā transporta 

remontam, 67 EUR kancelejas preču iegādei, 3599 EUR – projekta „Inventāra iegāde 

zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Viesītes novada ūdenstilpēs” 

ietvaros, drona, binokļu un videokameru iegādei izdevumu uzskaites kodā 5238 

2. Palielināt izdevumus saimniecības nodaļā par 9121 EUR t.sk. EUR 3605 pašvaldības 

autoceļu ikdienas uzturēšanai Viesītes pagastā un EUR 5516 Saukas pagasta ceļu 

uzturēšanai. 

3. Projekta „Aprīkojuma iegāde Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pakalpojumu 

paplašināšanai” ietvaros iegādāta elektriskā plīts ar cepeškrāsni un tvaiku nosūcēju un 

virtuves aprīkojumu par 2365 EUR izdevumu kodā 5232. 

4. Projekta „Mīlestības takas” atjaunošana veselīga dzīvesveida un vides izglītības 

veicināšana Viesītē” būvniecības uzraudzības izdevumiem nepieciešami 450 EUR 

izdevumu kodā 5240. 

5. Viesītes Kultūras pils organizētajā starpnovadu pasākumā „Sēlija rotā” izlietots 

pašvaldību līdzfinansējums EUR 7000 svētku aktivitātēm izdevumu kodā 2231. 

6.  Pirmskolas izglītības iestādes „Zīlīte” pedagogu atlīdzībai no 2017.gada septembra 

līdz decembra mēnešiem paredzēti 14583 EUR, papildus remonta pabeigšanai un 

labiekārtošanai virtuves telpās, „Tauriņu”, „Rūķīšu” bērnu grupu telpās nepieciešami 

3000 EUR.  

7. Viesītes vidusskolas pedagogu atlīdzībai no 2017.gada septembra līdz decembra 

mēnešiem paredzēti 174232 EUR no valsts budžeta mērķdotācijām. 

8. Rites pamatskolas pedagogu atlīdzībai no 2017.gada septembra līdz decembra 

mēnešiem paredzēti 37072 EUR no piešķirtajām valsts budžeta mērķdotācijām.  

9. Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izdevumus palielināt par 12132 

EUR t.sk. 795 EUR Viesītes Mūzikas un mākslas skolas lietvedes 0,3 slodzes 

atlīdzībai, 5040 EUR Mūzikas klases Neretas novadā pedagogu atlīdzībai, 4177 EUR 

Interešu izglītības pedagogu atlīdzībai no 2017.gada septembra līdz decembrim no 

piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas, Skolēnu grupas pavadošo darbinieku uz 

sadraudzības pilsētu Polijā atlīdzībai 211 EUR, Sēlijas Sporta skolas uzturēšanas 

izdevumiem 1909 EUR t.sk. 1544 EUR skolas autotransporta remontam un 365 EUR 

būvprojekta sagatavošanai Sporta zāles fasādes vienkāršotai atjaunošanai. 

10. Nodarbinātības Valsts aģentūras atbalstītā projekta ietvaros skolēnu darbiem vasaras 

brīvlaikā atlīdzībai paredzēt 1375 EUR. 

11. Pēc Viesītes novada domes 2017.gada 21.septembra lēmumu Nr.37 (prot.Nr.15) 

palielināt Sēlijas Sporta skolas budžetu par 39875 EUR izdevumu uzskaites kodā 

5240 sporta zāles logu nomaiņai.  
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33.# 

Par nekustamā īpašuma ‘’Karjeras’’, Viesītes pag., Viesītes nov. sadalīšanu 

J.Līcis  

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Izskatīts 2017.gada 17.oktobrī saņemtais----------------------------, iesniegums par 

nekustamā īpašuma ‘’Karjeras’’, Viesītes pag., Viesītes nov. ar kadastra numuru 56350150119 

zemes vienības ar kadastra apzīmēju 56350150119 sadalīšanu, atdalot zemes vienību ~3.0 ha 

platībā.  

Konstatēts, ka ----------------------iecere  nav pretrunā ar Viesītes novada teritorijas 

plānojumu un Ministru kabineta noteikumiem. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” un 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, atklāti balsojot, par – 6 balsis 

(Alfons Žuks, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, 

atturas - nav,Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1.Atļaut ---------------------------atdalīt zemes vienību 3,0 ha platībā no viņam piederošā 

nekustamā īpašuma ‘’Karjeras’’, Viesītes pag., Viesītes nov., zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu, izstrādājot zemes ierīcības projektu. 

2.Apstiprināt darba uzdevumu un nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādāšanai 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu---------------------------- 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  

Zināšanai: nodokļu administratorei 

 

 

34.# 

Par zemes vienības sadalīšanu  

J.Līcis 

    Pamatojoties uz AS „Latvijas valsts meži”, reģistrācijas numurs 40003466281, juridiskā 

adrese Vaiņodes iela 1, Rīga, iesniegumu un saskaņā ar Ministru kabineta 10.04.2012. 

Noteikumiem Nr.263  „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas 

noteikumi”, atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, 

Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1.Sadalīt  zemes īpašumā ‘’Valsts mežs’’, Saukas pagasts, Viesītes novads, kadastra numurs --

-------------------------------------------divās zemes vienībās: 

1.1. atdalīt zemes vienību 0,45 ha platība, saskaņā ar grafisko pielikumu: 

1.1.1. piešķirt atdalītai zemes vienībai  jaunu nosaukumu ''Stūrapsītes”, Saukas  pag., 

Viesītes nov.   

1.1.2. noteikt zemes lietošanas mērķi: 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve; 

1.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ------------------------------ ( 1041,55 ha platība) 

saglabāt nosaukumu „Valsts mežs”, Saukas pag., Viesītes nov. 

1.2.1. zemes lietošanas mērķi: 0201- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir 
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mežsaimniecība 

2.Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas 

centrā. 

 
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste  

Zināšanai: nodokļu administratorei  

 

35.# 

Par jautājuma atkārtotu izskatīšanu “Esošās skolas ēkas pārbūve ar funkcijas maiņu 

Sporta skolas un Veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām” 

 

L.Zvirbule 

 

L.Zvirbule – informē, ka iesniegums atkārtoti izskatīt jautājumu par projekta “Esošās skolas 

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

vajadzībām” sagatavot pēc deputātu kopīgās sanāksmes pēc deputāta Pētera Līča 

ierosinājuma. Ja šo projektu atmetam, tad iestādi SIA “VSAC” var taisīt ciet. 

Summa nebūs 1,5 miljoni eiro, jau no esošā projekta var izņemt 250 000 eiro ārā. Kopumā 

projekta izdevumus var samazināt līdz 1 miljonam eiro. 

P.Līcis – pašvaldība neko nezaudē ‘realizējot projektu un ņemot aizņēmumu, ja aprūpes 

centru aiztaisīs ciet, tas darbinieki nāks pie mums pēc pabalstiem, tiks iegūta arī sakopta vide. 

R.Orups – šis pakalpojums cilvēkiem ir vajadzīgs. 

L.Zvirbule – lētāk jau nebūs šie izdevumi, izmaksas celtniecībai pieaug. 

Logu nomaiņai izmantos 35 tūkstošus no valsts piešķirtās dotācijas. 

Līdz 2018.gada 1.septembrim jāpabeidz būvniecības darbi. 

R.Orups – ja liek logus, tad jādara arī tālāk. 

J.Līcis – uzskata, ka tomēr jāsaliek visas vadlīnijas, visus izdevumus nākošajam gadam un 

tikai tad var skatīt šo jautājumu. 

A.Žuks – ja šo projektu realizēs, tad visām struktūrām būs jātaupa līdzekļi. 

G.Dimitrijeva – tomēr vajadzētu realizēt šo lielo projektu, tas būtu ar ieguldījumu nākotnei, 

lai realizētu ilgtermiņa mērķus. 

A.Žuks – tā kā nav lēmuma projekta, tad tiks sasaukta ārkārtas domes jautājuma lemšanai un 

uzdod deputātei L.Zvirbulei sagatavot lēmuma projektu. 

 

 

Sēde beidzas plkst.16.00 

 

Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks 2017.gada 16.novembrī. 

 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs                                                            A.Žuks 

24.10.2017. 

 

 

Protokoliste  

Kancelejas vadītāja                                                       D.Vītola 

24.10.2017. 

 


