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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 16.novembrī                                                                                              Nr.18 

 

Sēde sasaukta  plkst.14.00  

Sēdi atklāj  plkst. 14.00 

 

Sēdi vada: 

Novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks  

 

Sēdi protokolē: 

Pašvaldības kancelejas vadītāja Daina Vītola 

 

Piedalās novada domes deputāti:  Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, 

Iveta Līce, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule 

 

Nepiedalās: 

Juris Līcis – slimības dēļ  

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Sanita Lūse- pašvaldības izpilddirektore 

Ināra Erte –  juriste  

Anita Maļinovska- galvenā grāmatvede  

Lidija Medvecka – finansiste 

Dainis Černauskis – Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs 

Ilma Svilāne – Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāja 

Kārlis Puriņš – SIA “Viesītes transports” valdes priekšsēdētājs 

Māris Blitsons – SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs 

Andris Baldunčiks – Viesītes vidusskolas direktors 

 

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 20.-21.jautājumu  

L.Zvirbule – ierosina papildināt 14.jautājumu ar 6 punktu par dzīvokļa piešķiršanu J.R. 

Domes deputātiem iebildumu nav.  
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Atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

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

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību kopumā ar 21.jautājumu 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par būvju Amatnieku iela 6, Viesīte, norakstīšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu (14 personas). 

Ziņo: A.Žuks 

3. Par Ziemassvētku paciņām. 

Ziņo: A.Žuks 

4. Par Viesītes muzeja “Sēlija” projektu “Tematiskās ekspozīcijas “Vēstures klase” 

projekta realizācija”. 

Ziņo: A.Žuks 

5. Par  finanšu līdzekļu ieplānošanu pašvaldības 2018.gada budžetā (Viesītes vidusskola). 

Ziņo: A.Žuks 

6. Par Latvijas Zinātņu akadēmijas iesniegumu finansiālajam atbalstam grāmatas 

izdošanai. 

Ziņo: A.Žuks 

7. Par izmaiņām amatu klasifikācijas sarakstā (sadaļā Kultūras organizatori). 

Ziņo: A.Žuks 

8. Par naudas balvas izmaksāšanu . 

Ziņo: A.Žuks, A.Maļinovska 

9. Par Viesītes Mūzikas un mākslas skolas nolikumu apstiprināšanu 

Ziņo: S.Andruškeviča 

10. Par Viesītes novada pašvaldības precizēto saistošo noteikumu Nr.11/ 2017 “Par 

pabalstiem Viesītes novadā” apstiprināšanu. 

Ziņo: S.Matačina 

11. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mazbruņenieki”, 

Viesītes pagasts, izsoles protokola apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

12. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ābelītes”, Viesītes 

pagasts, izsoles protokola apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

13. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Druviņas 6”-6, Rites 

pagasts, izsoles protokola apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

14. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

Ziņo: L.Zvirbule 

15. Par projekta “Siltumtīklu paplašināšana Viesītē no Pavasara ielas 4A līdz Smilšu ielai 

2 un siltummezglu uzstādīšana” dalību programmā SAM 4.3.1. 

16. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Majori”,  Saukas pagasts, 

Viesītes novads. 

Ziņo: A.Žuks 

17. Par zemes nomas izbeigšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

18. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

Ziņo: A.Žuks 
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19. Par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. 

Ziņo: A.Žuks 

 

PAPILDUS JAUTĀJUMI 

20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

Ziņo: A.Maļinovska 

21. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā transporta līdzekļa atklātu, mutisku izsoli ar 

augšupejošu soli un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Baldunčiks 

 
1.# 

Par būvju Amatnieku ielā 6, Viesītē, norakstīšanu  

A.Žuks, A.Maļinovska 

 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

 

Izskatot galvenās grāmatvedes A.Maļinovskas 2017.gada 26.oktobra iesniegumu par atļauju 

norakstīt būves, pamatojoties Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 

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

tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku, 

Krustpils novada būvvaldes izziņu par būves neesamību Nr.BIS-BV-23.1-2017.872(3-

16.17.14), ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2017.gada 9.novembra sēdes lēmumu 

(prot.Nr.11), atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 

Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, 

atturas – nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 
Atļaut grāmatvedības un finanšu nodaļai norakstīt un izņemt no bilances šādas 

būves, kas atradās Amatnieku ielā 6, Viesītē: 

1) Dzīvojamā māja, inventāra numurs P000286, atlikusī vērtība 0.00 EUR 

2) Saimniecības ēka, inventāra numurs P001688, atlikusī vērtība 51.31 EUR 

3) Pagrabs, inventāra numurs P001689, atlikusī vērtība 40.28 EUR. 

 

Pielikumā: Krustpils novada būvvaldes izziņa . 

 
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai. 

 
 

2.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

A.Žuks, I.Erte 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

 

Sakarā ar to, ka personas nav termiņā samaksājušas nekustamā īpašuma nodokli par 

īpašumiem, un uz 2017.gada 18.septembri ir parādā Viesītes novada pašvaldībai nekustamā 

īpašuma nodokli, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.pantu, likuma „Par 

nekustamā īpašuma nodokli”  9.panta 2.punktu un Viesītes novada pašvaldības un tās padotībā 

esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku, ņemot vērā 

domes Finanšu komitejas 2017.gada 9.novembra sēdes lēmumu (prot.Nr.11), atklāti balsojot, 

par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta 
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Līce, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas – nav, Viesītes novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu un piedziņas izdevumus bezstrīda 

kārtībā, vēršoties  pret maksātājam piederošo īpašumu vai naudas līdzekļiem: 

1.1. K.M., personas kods ----------------, deklarēts: ------------------ par īpašumu 

‘’Dravas’’, Viesītes pag.,  Viesītes nov.,  EUR 104.88 (viens simts četrus euro un 88 centus),  

1.2.V.G., personas kods ---------------, deklarēts: -------------- par īpašumu ‘’Liepas’’, 

Viesītes pag.,  Viesītes nov., EUR 45,27 (četrdesmit piecus euro un 27 centus).  
 

1.3. A.K., personas kods ---------------, deklarēts: --------------- par īpašumu ‘’Kančuki’’, 

Viesītes pag.,  Viesītes nov., EUR 280,51 (divi simti astoņdesmit euro un 51 centus). 

 
1.4.M.B., personas kods -----------------, deklarēta------------------, par īpašumu 

‘’Anniņas’’, Viesītes pag.,  Viesītes nov., un īpašumu Brīvības iela 15, Viesīte, Viesītes nov.,   

EUR 174,61 (viens simts septiņdesmit četrus euro un 61 centus). 

 
1.5.D.L., personas kods -------------, deklarēts: ---------------,  par īpašumu 

‘’Aizkalnītes’’, Viesītes pag.,  Viesītes nov., EUR 56,39 (piecdesmit sešus euro un 39 centus). 
 

1.6.M.B., personas kods ------------------, deklarēts: -----------------,  par īpašumu 

‘’Rijnieki’’, Viesītes pag., Viesītes nov., EUR 233.11 (divi simti trīsdesmit trīs euro un 11 

centus)  

 

1.7.R.D. personas kods ----------------deklarēts: ---------------par īpašumu ‘’Vecpalsāni’’, 

Viesītes pag., Viesītes nov.,  EUR 34.53 (trīsdesmit četrus euro un 53 centus).  
 

1.8.E.G. personas kods------------, deklarēts: -----------------par īpašumu ‘’Sūnas’’, 

Viesītes pag., Viesītes nov., EUR 141,23 (viens simts četrdesmit vienu euro un 23 centus).  
 

1.9.S.Ņ., personas kods -------------- deklarēta: -------------par īpašumu ’’Ģīzes’’, Viesītes 

pag., Viesītes nov.,  EUR 210.00 (divi simti desmit euro un 00 centus).  
 

1.10.M.G. personas kods ------------- deklarēta: -------------  par īpašumu ’’Zari’’, 

Viesītes pag., Viesītes nov., EUR 26.10 (divdesmit sešus euro un 10 centus).  

 

1.11.S.L.P. personas kods --------- deklarēta: -------------par īpašumu ’’Lazdāres’’, 

Viesītes pag., Viesītes nov., un ‘’Lazdāru Pērle’’, Viesītes pag., Viesītes nov., kopsummā 

EUR 457,80 (četri simti piecdesmit septiņus euro un 80 centus). 
 

1.12. M.Š., personas kods ------------, deklarēts: ------------- par īpašumu ‘’Klajumi’’, 

Viesītes pag., Viesītes nov., EUR 29,36 (divdesmit deviņus euro un 36 centus).  
 

I.13. I.T. personas kods --------, deklarēta:---------par īpašumu ’’Tīrumi’’, Viesītes pag., 

Viesītes nov., EUR 1348.96 (viens tūkstotis trīs simti četrdesmit astoņus euro un 96 centus).  
 

1.14. SIA ‘’RAVETEX’’, par īpašumu ’’Kalna Kluči’’’, Viesītes pag., Viesītes nov.,  

EUR 106,04 (viens simts sešus euro un 04 centus). 

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Jelgavā, Atmodas ielā 19, LV 

3007) mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Izvērsti administratīvie akti par katru personu pievienoti protokolam. 
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Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

 

3.# 
Par Ziemassvētku paciņām  

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

A.Žuks, A.Maļinovska 

 A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 
 

Saskaņā ar „Publisko iepirkumu likumu”, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra 

noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” un 

Viesītes novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas 

un organizēšanas metodiku,  ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2017.gada 9.novembra 

sēdes lēmumu (prot.Nr.11), atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura 

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

 

1.  Noteikt vienas Ziemassvētku paciņas iegādes cenu 3,50 EUR (trīs euro, 50 centi ). 

2. Pašvaldības Iepirkumu komisijai veikt cenu aptauju un piedāvājumu izvērtējumu par 

Ziemassvētku paciņu iegādi līdz šā gada  8.decembrim. 

 

3. No pašvaldības budžeta piešķirt 1354,50 EUR Ziemassvētku paciņu iegādei: 

3.1.  pirmsskolas izglītības iestādei „Zīlīte”, 

3.2. Viesītes vidusskolas 1.-4.klasēm, 9.klasēm un 12.klasēm; 

3.3.  Rites pamatskolas pirmsskolai, 1.-4.klasēm un 9 klasei; 

3.4. novadā deklarētajiem vai faktiski dzīvojošajiem bērniem, kuri neapmeklē 

pirmsskolas izglītības iestādes. 

4. Izglītības iestāžu vadītājiem un novada Sociālajam dienestam sarakstus iesniegt Iepirkumu 

komisijā. 
 

Atbildīgais par iepirkumu- iepirkumu komisijas priekšsēdētāja S.Puzāne 

Kontroli par līdzekļu izlietojumu veikt galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai. 

 

 

 

4.# 
Par Viesītes muzeja “Sēlija” projektu  

“Tematiskās ekspozīcijas “Vēstures klase” projekta realizācija” 

 

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

 
 

Izskatot Viesītes muzeja “Sēlija” vadītājas I.Svilānes 2017.gada 7.novembra iesniegumu par 

atbalstu projektam “Tematiskās ekspozīcijas “Vēstures klase” projekta realizācija” ar 

interaktīvo stendu “Brīvības cīņu grāmata. Viesītes novada simts gadu vēsture” iesniegšanai 

Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursam 2018.gadā, 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 
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grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku,  ņemot vērā domes Finanšu 

komitejas 2017.gada 9.novembra sēdes lēmumu (prot.Nr.11), atklāti balsojot, par – 8 balsis 

(Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Pēteris 

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

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Viesītes muzeja “Sēlija” projektu “Tematiskās ekspozīcijas “Vēstures klase” 

projekta realizācija” ar interaktīvo stendu “Brīvības cīņu grāmata. Viesītes novada 

simts gadu vēsture” iesniegšanai Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursam 

2018.gadā. 

 

2. Nodrošināt muzeja telpu Peldu ielā 2, Viesītē, sagatavošanu ekspozīcijas iekārtošanai.  
 

Atbildīgais Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāja I.Svilāne 

Kontroli par līdzekļu izlietojumu veikt galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai. 

 
 

5.# 
Par finanšu līdzekļu ieplānošanu pašvaldības 2018.gada budžetā 

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

A.Žuks 

  

Izskatot Viesītes vidusskolas direktora A.Baldunčika 2017.gada 24.oktobra iesniegumus par 

finanšu līdzekļu ieplānošanu pašvaldības 2018.gada budžetā zemes gabala A.Brodeles ielā 18, 

Viesītē, iegādei un Sēlijas novadu skolu spartakiādes rīkošanai 2018.gadā, izvērtējot 

pašvaldības finanšu līdzekļu izmantošanas lietderību, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 

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

grāmatvedības uzskaiti”, 2013.gada 22.maijā apstiprināto Kārtību „Par Viesītes novada 

pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”, ņemot vērā domes 

Finanšu komitejas 2017.gada 9.novembra sēdes lēmumu (prot.Nr.11), atklāti balsojot, par – 8 

balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, 

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

NOLEMJ: 

Viesītes novada pašvaldības 2018.gada budžetā ieplānot finansējumu: 

1. Zemes gabala iegādei A.Brodeles ielā 18, Viesītē  -  4324,50 EUR 

2. Sēlijas novadu skolu spartakiādes rīkošanai -  2035.00 EUR 

Izpildei: pašvaldības finansistei 

Zināšanai: galvenajai grāmatvedei, Viesītes vidusskolas direktoram 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei 

 

6.# 
Par Latvijas Zinātņu akadēmijas iesniegumu finansiālajam atbalstam  

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

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

 
  

Izskatot Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta O.Spārīša 2017.gada 23.oktobra vēstuli 

Nr.1.1-9/161, kurā lūdz atbalstīt Gotharda Frīdriha Stendera 300.dzimšanas dienai un 

Apgaismības laikmetam veltītā rakstu krājuma “Gothards Frīdrihs Stenders (1714-1796) un 

apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā” izdošanu, izvērtējot pašvaldības finanšu līdzekļu 
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izmantošanas lietderību, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās 

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

Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, 2013.gada 22.maijā 

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

izpildi un kontroli”,  ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2017.gada 9.novembra sēdes 

lēmumu (prot.Nr.11), atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - 

nav, atturas – nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt Gotharda Frīdriha Stendera 300.dzimšanas dienai un Apgaismības laikmetam 

veltītā rakstu krājuma “Gothards Frīdrihs Stenders (1714-1796) un apgaismība Baltijā 

Eiropas kontekstā” izdošanu un no pašvaldības budžeta grāmatas izdošanai piešķirt 

300 EUR (trīs simti eiro). 

2. Finansējumu pārskaitīt uz iesniegumā norādīto kontu. 

 

Izpildei: pašvaldības finansistei 

Zināšanai: galvenajai grāmatvedei, Viesītes vidusskolas direktoram 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei 

 

7.# 
Par izmaiņām amatu klasifikācijas sarakstā (sadaļa Kultūras organizatori) 

 
A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

 

 

 Izskatot Viesītes novada pašvaldības izpilddirektores S.Lūses 2017.gada 31.oktobra  

iesniegumu par izmaiņām Lones Tautas nama deju kolektīva vadītāja amata slodzē, 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), ņemot vērā domes Finanšu komitejas 

2017.gada 9.novembra sēdes lēmumu (prot.Nr.11), atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons 

Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Pēteris Līcis, 

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

 

1.  Ar  2017.gada 1.novembri veikt grozījumus Viesītes novada pašvaldības institūciju 

amatu klasifikācijas sarakstā 2017.gadam sadaļā Kultūras organizatori-Saukas pagasta 

pārvalde:   

1.1. deju kolektīva vadītājs (klasifikācijas kods 265312)  

mainīt amata slodzi no 0,35 uz 0.6 ( mēneša amata alga no 166,95 EUR uz 286,20 EUR) 

 

1.2. izslēgt no saraksta ansambļa vadītāja - 0,35 slodzes. 

 

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,  

Kontrolei: izpilddirektorei S.Lūsei   
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8.# 

Par naudas balvas izmaksāšanu 

A.Žuks, A.Maļinovska 

 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem citu ierosinājumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

 

            Izskatīts pašvaldības galvenās grāmatvedes A.Maļinovskas iesniegums par naudas 

balvu izmaksāšanu pašvaldībā pastāvīgi strādājošajiem darbiniekiem (izņemot pedagogus, 

kuri atalgojumu saņem no valsts mērķdotācijas) 15% apmērā no amatalgas sakarā ar to, ka 

veicot pašvaldības desmit mēnešu ieņēmumu un izdevumu izvērtējumu, pašvaldības kopējie 

ieņēmusi pret plānotajiem ir palielinājušies par 201745 RUR. 

Izvērtējot pašvaldības finansiālās iespējas, pamatojoties uz likuma “Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” 3.panta 4.daļas piekto punktu un 

Viesītes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma IX sadaļas 

Naudas balvas 51.3.punktu,  ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2017.gada 9.novembra 

sēdes lēmumu (prot.Nr.11) un sakarā ar Latvijas valsts svētkiem - neatkarības proklamēšanas 

99.gadadienu,  

atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, , Iveta Līce,  

Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas – 2 (Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis), 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izmaksāt naudas balvu pašvaldībā pastāvīgi strādājošajiem darbiniekiem (izņemot 

pedagogus, kuri atalgojumu saņem no valsts mērķdotācijas) 15% apmērā no 

amatalgas.  

2. Naudas balvu piešķiršanas rīkojumus veikt saskaņā ar Viesītes novada pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 16.punktā noteikto kārtību.  

3. Aprēķinot naudas balvas darbiniekiem ievērot: naudas balvas pienākas par 

pamatdarbu, naudas balvas tiek aprēķinātas proporcionāli 2017.gadā nostrādātajam 

laikam (virs 6 mēnešiem) un slodzes lielumam, naudas balvu nepiešķir ja darbiniekam 

ir spēkā esošs disciplinārsods.  

4. Novada domes priekšsēdētājam izmaksāt naudas balvu 15 % apmērā no amatalgas 

proporcionāli veiktajiem amatiem ( no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 15.jūnijam 

no pašvaldības izpilddirektora amata algas, no 2017.gada 16.jūnija no novada domes 

priekšsēdētāja amata algas). 

5. Novada domes deputātiem izmaksāt naudas balvas 100.00 EUR ( pirms nodokļu 

nomaksas).  
6. Naudas balvas aprēķins veicams pie 2017.gada novembra mēneša. 

 

Atbildīgais par rīkojuma izpildi – galvenā grāmatvede A.Maļinovska. 
 

 

9.# 
Par Viesītes Mūzikas un mākslas skolas nolikumu apstiprināšanu 

 
A.Žuks, S.Andruškeviča 

S.Andruškeviča – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, par Mūzikas un mākslas skolas 

noteikumu apstiprināšanu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 
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 Izskatot Viesītes Mūzikas un mākslas skolas direktores I.Bartkevičas iesniegumu par 

skolas iekšējās kārtības noteikumu “Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas kārtība” un 

noteikumu “Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība” apstiprināšanu,  ņemot vērā 

domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2017.gada 9.novembra sēdes 

lēmumu (prot.Nr.8), atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - 

nav, atturas – nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Viesītes Mūzikas un mākas skolas noteikumus “Pedagogu darba kvalitātes 

vērtēšanas kārtība”, pielikumā uz 3 lapām. 

2. Apstiprināt Viesītes Mūzikas un mākslas skolas noteikumus “Bērnu sūdzību 

iesniegšanas un izskatīšanas kārtība”, pielikumā uz 2 lapām. 

Zināšanai: Viesītes Mūzikas un mākslas skolai   

Kontrolei: izpilddirektorei S.Lūsei   

 

 
10.# 

Par Viesītes novada pašvaldības precizēto saistošo noteikumu Nr. 11/2017 

„Par pabalstiem Viesītes novadā” apstiprināšanu 

A.Žuks, I.Erte 

I.Erte- ziņo par sagatavotajiem precizētajiem saistošajiem noteikumiem saskaņā ar VARAM 

ieteikumu. Kādi punkti ir papildināti un kādi ņemti ārā.  

Jau pirms noteikumu apstiprināšanas, tie tika nosūtīti izskatīšanai uz VARAM  un bija 

saskaņoti. Acīmredzot, vēlāk tos skatīja cits jurists un ir citas prasības un ieteikumi, kuras 

tagad tiek ievērotas. 

 

            1.Izskatot pašvaldības precizēto saistošo noteikumu Nr.11/2017 “Par pabalstiem 

Viesītes novadā” projektu, ir ņemti vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

2017.gada 8.novembra  vēstulē Nr.1-18/8494 norādītie ieteikumi par saistošo noteikumu 

precizēšanu: 

 

1.1. precizēts saistošo noteikumu tiesiskais pamatojums. Norādīta Sociālo pakalpojumu 

un sociālās palīdzības likuma 35.panta otrā daļa, nevis trešā daļa. Saistošo noteikumu 

tiesiskajā pamatojumā iekļauta atsauce uz Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija 

noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts 

garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par 

līdzdarbību” 13.punktu.  

1.2. precizēts saistošo noteikumu 1.punktu, izņemot ārā vārdus “sociālie pabalsti”; 

1.3. svītrots saistošo noteikumu 3.punkts; 

1.4. saistošo noteikumu 6.2.apakšpunktā svītrota norāde par “viena mēneša laikā”, kā arī 

noteikts, ka pabalsts tiek izmaksāts “mēneša 15.datumā”. Svītrota saistošo noteikumu 

6.2.apakšpunktā  teikuma daļu “no brīža, kad ģimene (persona) ir veikusi 

līdzdarbības pienākumus saskaņā ar parakstīto vienošanos par līdzdarbības 

pienākumiem; 

1.5. svītrots saistošo noteikumu 7.4.apakšpunkts; 

1.6. saistošo noteikumu 8.punktā vārds “ārkārtas” aizstāts ar vārdu “krīzes”; 

1.7. saistošo noteikumu 11.punkts papildināts ar vārdiem “Pabalstu piešķir uz trūcīgas 

ģimenes statusa piešķiršanas laiku”; 

1.8. precizēts saistošo noteikumu 12.punkta teksts, nosakot, ka personai jāiesniedz 

attiecīgo čeku un kvīšu kopijas  - “pēc nepieciešamības uzrādot oriģinālu”; 

1.9. saistošo noteikumu 19.punktā svītrota teikuma daļa “personām, kurām deklarētā 

dzīvesvieta ir Viesītes novada administratīvajā teritorijā”; 
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1.10. saistošo noteikumu 21.punktā svītrots vārds “rakstisks”; 

1.11. saistošo noteikumu 22.punktā svītrota teikuma daļu “un ņemot vērā pašvaldības 

saistošajos noteikumos labvēlīgākos nosacījumus attiecībā uz atsevišķiem 

parādsaistību veidiem un kritērijus iespējai gūt ienākumus no īpašuma, kas atrodas 

novada administratīvajā teritorijā”.   

 

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

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumus, atklāti balsojot, par – 8 

balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, 

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

NOLEMJ: 

 

  

2. Izdot precizētos saistošos noteikumus Nr.11/2017 „Par pabalstiem Viesītes novadā”: 

 

2.1. Precizētie saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri. 

2.2. Pašvaldības kancelejai, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta prasībām, 

nosūtīt precizētos 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. 

2.3. Pēc atzinuma saņemšanas, pašvaldības kancelejai nodrošināt precizēto 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)  Precizētie saistošie noteikumi uz 6 lapām.    

2) Paskaidrojuma raksts uz 1 lapas. 

 

 

11.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ''Mazbruņenieki'', 

Viesītes pagasts, Viesītes novads,  ar kadastra numuru 56350130045 , trešās 

atklātas,mutiskas izsoles ar augšupejošu soli protokola apstiprināšanu 

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

A.Žuks, I.Erte 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, par notikušo izsoli. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

 

Saskaņā ar 2017.gada 10.novembrī notikušo trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli 

Viesītes novada pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam ''Mazbruņenieki'', Viesītes 

pagasts, Viesītes novads, ar kadastra numuru 56350130045, pamatojoties uz likuma ''Par 

pašvaldībām'' 21.panta 19.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem 

Nr.1486 ''Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto  grāmatvedības uzskaiti'', Viesītes novada 

domes 2017.gada 21.septembra lēmumu Nr.7 (prot.Nr.15) ''Par Viesītes novada pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes pagasta, ''Mazbruņenieki''  trešo, 

atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli  un noteikumu Nr. 22/2017 apstiprināšanu'', 

Viesītes novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas 

un organizēšanas metodiku,  atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura 

Zvirbule), pret - nav, atturas – nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt 2017.gada 10.novembra trešās, mutiskas, atklātas, izsoles ar augšupejošu soli 

izsoles protokolu par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

''Mazbruņenieki'', Viesītes pagasts, Viesītes novads,  ar kadastra numuru 

56350130045, izsoli..   

1.1. Objekta nosolītā cena:  EUR 3390.00 (trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro un 00 

centi).  

1.2. Objektu nosolīja dalībnieks ar Nr. 1 I.E. personas kods ---------------, dzīvo: -----------. 

2. Pilnvarot domes priekšsēdētāju slēgt pirkuma līgumu par īpašuma pārdošanu.  

 

 

12.# 

 Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ''Ābelītes'', Viesītes 

pagasts, Viesītes novads,  ar kadastra numuru 56350100063 , trešās atklātas,mutiskas 

izsoles ar augšupejošu soli protokola apstiprināšanu 

A.Žuks, I.Erte 

 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, par notikušo izsoli. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

 

Saskaņā ar 2017.gada 10.novembrī notikušo trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli 

Viesītes novada pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam ''Ābelītes'', Viesītes 

pagasts, Viesītes novads, ar kadastra numuru 56350100063, pamatojoties uz likuma ''Par 

pašvaldībām'' 21.panta 19.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem 

Nr.1486 ''Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti'', Viesītes novada domes 

2017.gada 21.septembra lēmumu Nr.8 (prot.Nr.15) ''Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes pagasta, ''Ābelītes''  trešo, atklātu, mutisku izsoli 

ar augšupejošu soli  un noteikumu Nr. 23/2017 apstiprināšanu'', Viesītes novada pašvaldības 

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

atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

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

Viesītes novada dome NOLEMJ: 
 

1.Apstiprināt 2017.gada 10.novembra trešās, mutiskas, atklātas, izsoles ar augšupejošu 

soli izsoles protokolu par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

''Ābelītes'', Viesītes pagasts, Viesītes novads,  ar kadastra numuru 56350100063, izsoli: 

1.1.  Objekta nosolītā cena:  EUR 3787.00 (trīs tūkstoši septiņi simti astoņdesmit septiņi 

euro un 00 centi).  

1.2. Objektu nosolīja dalībnieks ar Nr. 1 Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju N.Širokova 

zemnieku saimniecība ‘’ĀBEĻI’’. 

 

2.Pilnvarot domes priekšsēdētāju slēgt pirkuma līgumu par īpašuma pārdošanu.  

 

 

 

13.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma ''Druviņas 6’’-6, Rites 

pagasts, Viesītes novads,  ar kadastra numuru 56809000028 , trešās atklātas,mutiskas 

izsoles ar augšupejošu soli protokola apstiprināšanu 

A.Žuks, I.Erte 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, par notikušo izsoli. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 
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Saskaņā ar 2017.gada 10.novembrī notikušo trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli 

Viesītes novada pašvaldībai piederošajam dzīvokļa īpašumam ''Druviņas 6’’-6, Rites pagasts, 

Viesītes novads, ar kadastra numuru 56809000028, pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 

21.panta 19.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 

''Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto  grāmatvedības uzskaiti'', Viesītes novada domes 

2017.gada 21.septembra lēmumu Nr.6 (prot.Nr.15) ''Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā 

dzīvokļa īpašuma Viesītes novada, Viesītes pagasta, ''Druviņas 6’’-6,  trešo, atklātu, mutisku 

izsoli ar augšupejošu soli  un noteikumu Nr. 21/2017 apstiprināšanu'', Viesītes novada 

pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un 

organizēšanas metodiku, atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, 

Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), 

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

 

1. Apstiprināt 2017.gada 10.novembra trešās, mutiskas, atklātas, izsolesar augšupejošo 

soli izsoles protokolu par  Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 

''Druviņas 6’’-6, Rites pagasts, Viesītes novads,  ar kadastra numuru 56809000028, 

izsoli: 

1.1.Objekta nosolītā cena:  EUR 881.00 (astoņi simti astoņdesmit viens euro un 00 

centi).  

1.2.Objektu nosolīja dalībnieks ar Nr. 1 V.K. personas kods -----------, adrese: -----------

------. 

2.Pilnvarot domes priekšsēdētāju slēgt pirkuma līgumu par īpašuma pārdošanu.  

 
 

14.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 

L.Zvirbule 

L.Zvirbule – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, par papildinājumu lēmumā ar 6.punktu – 

dzīvokļa piešķiršana J.R. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

                                               Pamats: Komunālo jautājumu komisijas 08.11.2017. 

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 – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 

Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, 

atturas – nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Uzņemt A.S.deklarētā dzīvesvieta: ---------- nelabiekārtotu dzīvokļu rindā un piešķirt 

dzīvokli Raiņa ielā 15-1, Viesītē, Viesītes novadā, slēdzot terminēto īres līgumu līdz 

31.01.2018.  

2. Atteikt G.S. deklarētā adrese:----------------------pārslēgt īres līgumu uz sava vārda 

dzīvoklim Pavasara iela 4a-39, Viesīte, jo nav iesnieguma no R.S.,ka piekrīt pārslēgt 

īres līgumu. 

3. Uzņemt G.M. deklarētā dzīves vieta: -------------nelabiekārtotu dzīvokļu rindā. 

4. Uzņemt E.K. deklarētā dzīves vieta: .------------, nelabiekārtotu dzīvokļu rindā. 

5. Atļaut, pēc parāda atmaksas vai pēc vienošanās noslēgšanas par parāda nomaksu, 

līdz 30.11.2017., A.Ž. deklarētā adrese: ----------pārslēgt īres līgumu uz sava vārda. 

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” veikt nepieciešamās izmaiņas īrnieka īres līgumā.  
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6. Piešķirt J.R. deklarēts ----------dzīvokli Jaunā iela 4-9, Elkšņi, Elkšņu pagasts, 

slēdzot terminēto īres līgumu līdz 31.01.2018. 

 

Zināšanai: SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, iedzīvotāju reģistram. 

 

 

15.# 

Par projekta “Siltumtīklu paplašināšana Viesītē no Pavasara ielas 4A līdz Smilšu ielai 2 

un siltummezglu uzstādīšana” dalību programmā SAM 4.3.1. 
 

A.Žuks, M.Blitsons, R.Orups 

 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, par jautājuma izskatīšanu Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas sēdē. 

Tika veikti aprēķini, lai salīdzinātu esošās un iespējamās izmaksas, ja Viesītes kultūras pili 

pieslēdz kopīgai siltumapgādei. Šobrīd izmaksas ir 6400 eiro mēnesī apkures sezonā.  SIA 

“Viesītes komunālā pārvalde” iesniedza savu provizorisko aprēķinu un tas ir 6500-700 eiro 

mēnesī par Viesītes kultūras pils apkuri. Līdz ar to, konstatēts, ka nav finansiāla ieguvuma no 

šī pasākuma. 

Ir priekšlikums neatbalstīt šo projekta pieteikumu un neņemt dalību ’Darbības programmas 

‘’Izaugsme un nodarbinātība’’ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa ‘’Veicināt energoefektivitāti un 

vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltuma apgādē’’ otrās projektu iesniegumu atlases 

kārtā ar projektu “Siltumtīklu paplašināšana Viesītē no Pavasara ielas 4A līdz Smilšu ielai 2 

un siltummezglu uzstādīšana”. 

Nākotnē jautājumu par kultūras pils apkuri varētu risināt ar granulu katla nomaiņu. 

M.Blitsons – arī siltumtrases ierīkošanai kredīts daļēji ir jāņem pašam uzņēmumam (kopējā 

summa ~120 tk. eiro). Līdz ar to, arī neatbalsta šo priekšlikumu dalībai programmā.  

R.Orups- ja pieslēdz kultūras pili, vai 5stāvu māja pietiekami tiks nodrošināta ar siltumu. 

A.Žuks – paskaidro, ka šādā gadījumā projektā ir paredzēti katli ar lielāku jaudu. Arī šajā 

projekta sadaļā SIA “Viesītes komunālā pārvalde” ir jāņem aizņēmums, jo no ES fondiem var 

iegūt līdzfinansējumu 40% apmērā. 

M.Blitsons – uzņēmums nevar uzņemties kredītsaistības, jo līdz ar to jāceļ apkures tarifs. 

Saimnieciskā kārtā varēs nākamajā gadā mainīt priekškurtuvi. Šobrīd katlu jauda ir 

pietiekama, lai nodrošinātu siltumu, ja netiek palielināts objektu skaits.  

 

A.Žuks – vēlreiz ierosina neatbalstīt šo projekta pieteikumu un neņemt dalību ’Darbības 

programmas ‘’Izaugsme un nodarbinātība’’ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa ‘’Veicināt 

energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltuma apgādē’’ otrās projektu 

iesniegumu atlases kārtā ar projektu “Siltumtīklu paplašināšana Viesītē no Pavasara ielas 4A 

līdz Smilšu ielai 2 un siltummezglu uzstādīšana”. 

 
 

Ir saņemts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’, reģ. Nr. 

55403000541, jurid. adrese: Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV 5237 2017.gada 

6.novembra iesniegums ‘’Par dalību SAM 4.3.1. projekta Siltumenerģijas pārvades un sadales 

sistēmas paplašināšanai’’.  

Tiek lūgts izlemt, lai Viesītes novada pašvaldība atbalsta dalību ‘’Darbības programmas 

‘’Izaugsme un nodarbinātība’’ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa ‘’Veicināt energoefektivitāti un 

vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē’’ otrās projektu iesniegumu atlases 

kārtā. 

 Tiek lūgts pieņemt lēmumu par: 

1) siltumtrašu Pavasara iela 4a- Kultūras pils pārbūvi;  

2) kārtību, kādā tiks nodrošināts finansējums projekta realizācijai. 
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Projekta ietvaros tiktu izbūvēta siltumtrase no Pavasara ielas 4a līdz Smilšu ielai 2 (Viesītes 

kultūras pils) pa Ērgļu ielu (apmēram 480m). 

Izvērtējot pašvaldības finanšu līdzekļu izmantošanas lietderību, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 

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

grāmatvedības uzskaiti”, 2013.gada 22.maijā apstiprināto Kārtību „Par Viesītes novada 

pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”,  atklāti balsojot, par – 8 

balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, 

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

NOLEMJ: 
 

            Neņemt dalību ‘’Darbības programmas ‘’Izaugsme un nodarbinātība’’ 4.3.1. 

specifiskā atbalsta mērķa ‘’Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu 

centralizētajā siltumaapgādē’’ otrās projektu iesniegumu atlases kārtā ar projektu “Siltumtīklu 

paplašināšana Viesītē no Pavasara ielas 4A līdz Smilšu ielai 2 un siltummezglu uzstādīšana”. 

 

Zināšanai: SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, attīstības un plānošanas nodaļai. 
 

16.# 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma 

 ‘’Majori’’, Saukas pagasts, Viesītes novads 

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 
 

             Izskatot M.K., personas kods -----------dzīvo: --------------- 2017.gada 6.novembra  iesniegumu 

un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, 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 un grafisko daļu, ņemot vērā domes 

attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 9.novembra sēdes 

lēmumu (prot.Nr.11), atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - 

nav, atturas – nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1.Atļaut M.K.personas kods --------------, dzīvo: --------------- atdalīt nekustamā īpašuma 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu, ar platību 6,9 ha,  neizstrādājot zemes ierīcības 

projektu. 

1.1. atdalītajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu ''Mazbungātāji”, Saukas 

pag., Viesītes nov.   

1.2. zemes lietošanas mērķis: 0101- zeme uz galvenā saimnieciska darbība ir 

lauksaimniecība 

2.Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas 

centrā. 

 

Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste  

Zināšanai: nodokļu administratorei  

 

17.# 

Par zemes nomas izbeigšanu 

A.Žuks 
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A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

 

Ir saņemts I.V.------------ 2017.gada 16.oktobra  iesniegums par nomas tiesību izbeigšanu 

uz  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56350120076 , Viesītē ar platību 0,6 ha  un A.K.---

--------, 2017.gada 24.oktobra iesniegums par nomas tiesību izbeigšanu  uz zemes vienību 

‘’Lones Ganības’’, Saukas pagastā  ar kadastra apzīmējumu 56880040362 0,6 ha platībā. 

Nomas līgumu izbeidzami ar 2018.gada 1.janvārī 

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’’, ņemot vērā domes attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas 

komitejas 2017.gada 9.novembra sēdes lēmumu (prot.Nr.11), atklāti balsojot, par – 8 balsis 

(Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Pēteris 

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

NOLEMJ: 
 

Izbeigt zemes nomas līgumus ar 2018.gada 1.janvārī ar:  

1. I.V.-----------  uz  zemes vienību „Pie Akmens -3”, ar kadastra apzīmējumu 

56350120076 , Viesītē ar platību 0,06 ha; 

2. A.K.-------------- uz zemes vienību ‘’Lones Ganības’’, Saukas pagastā  ar kadastra 

apzīmējumu 56880040362 0,6 ha platībā. 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste  

Zināšanai: nodokļu administratorei  

 

 

18.# 

Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

 

 

Izskatot L.S.------------------- 2017. gada 31.oktobrī saņemto iesniegumu un pamatojoties uz 

likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta 4.punktu,  ņemot 

vērā domes attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 

9.novembra sēdes lēmumu (prot.Nr.11), atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura 

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

1.Nodot bez atlīdzības 358/15623 domājamās daļas no zemes gabala 0,516 ha platībā ar 

kadastra Nr. 56880040309 L.S.dzīvokļa ‘’Aronijas 5’’-40, Lone, Saukas pag., Viesītes nov.,  

uzturēšanai. 

2. Pilnvarot domes priekšsēdētāju slēgt līgumu ar L.S.  par zemes nodošanu īpašumā bez 

atlīdzības. 
 
Izpildei: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste  

Zināšanai: nodokļu administratorei  

 
19.# 

Par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. 

A.Žuks 
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A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

I.Erte- skaidro situāciju ar šo nekustamo īpašumu, šobrīd gan zemes, gan citas ēkas pieder 

fiziskai personai, kāpēc šī konkrētā ēka nav ierakstīta zemesgrāmatā- nezina. Īpašņieks 

uzskata, ka tā arī pieder viņam. Pašvaldībai nav iebildumu, bet juridiski šobrīd tā ir 

pašvaldībai valdījumā. 

Domes deputāti debatē par jautājumu. 

A.Žuks- ierosina atlikt jautājumu uz laiku. 

 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Jautājums tiek atlikts 

 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei 

 

 

20.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

A.Maļinovska 

A.Maļinovska – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

 

Izskatot galvenās grāmatvedes A.Maļinovskas 2017.gada 3.novembra iesniegumu par debitoru 

parādu dzēšanu, pamatojoties uz likuma ''Par nodokļiem un nodevām''  25.panta pirmās daļas 

3.punktu, 7.punktu, 26.panta 6. 1 pantu, 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, atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura 

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

 

1. Dzēst debitoru parādus par nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma nodoklis un 

kavējuma nauda)  par kopējo summu 365,86 EUR  (jo personas ir mirušas, uzņēmumi 

likvidēti un izņemti no Uzņēmumu reģistra, izbeigušās īpašuma tiesības). 

 

Pielikumā: Saraksts uz 1 lapas. 

 

2. Grāmatvedības un finanšu nodaļai veikt nepieciešamās izmaiņas uzskaitē. 

 
Zināšanai: galvenajai grāmatvedei, nodokļu administratorei.  

 

 
21.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā transporta līdzekļa atklātu, mutisku izsoli ar 

augšupejošu soli 

A.Baldunčiks, S.Andruškeviča, A.Žuks 

 

A.Baldunčiks  – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, par nepieciešamību pārdot skolai 

lietojumā esošo automašīnu.  

S.Andruškeviča – vai nevar iztikt ar pašvaldības automašīnām. 

A.Baldunčiks – arī šī mašīna pieder pašvaldībai, tikai nodota skolai lietošanā. 

Budžetā nauda ir ieplānota citas mašīnas pirkšanai un līdz ar to, šī būtu jāpārdod. Savā laikā tā 

tika iegūta kā bezatlīdzības manta. Tikai ieguldīts bija remontā. 
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A.Žuks - Šo mašīnu pārdotu izsoles ceļā un tad pirktu citu saskaņā ar  iepirkumu . 

A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Vieglā pasažieru automašīna CHRYSLER GRAND VOYAGER, VIN 

1C8GYN5773Y549600, reģ.Nr. GT 8620, krāsa melna, dīzeļdegviela, pieder Viesītes novada 

pašvaldībai, izdota tehniskā pase AF 2316910. 

Pirmpirkuma tiesību uz objektu nav.  

Izsole tiks rīkota 2017.gada 8.decembrī plkst.10.00.  

Nekustamā īpašuma sākumcena, pamatojoties uz  tirgus vērtība (SIA ‘’OBJEKTS LV 

mobile’’, reģ. Nr. 40003833301, ir noteikta EUR 1000.00 (viens tūkstotis  euro un 00 centi). 

Automašīnā ir ieguldītas jaunas rezerves daļas, kuru vērtība jāatgūst. Pārdošanas cena tiek 

noteikta EUR 1500.00  (viens tūkstotis pieci simti euro un 00 centi).  

Izsoles solis EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi). 

Jāapstiprina izsoles noteikumi.  

 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma ''Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanu'' 1.pantu, 3.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 8.pantu un 11.pantu, likuma ''Par 

pašvaldībām'' 21.panta 19.punktu, atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura 

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

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

pašvaldībai piederošo vieglo pasažieru automašīnu CHRYSLER GRAND VOYAGER, VIN 

1C8GYN5773Y549600, reģ.Nr. GT 8620, krāsa melna, dīzeļdegviela, sākumcena  EUR 1500.00 

(viens tūkstotis pieci simti euro un 00 centi).   

2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus Nr.30/2017 “Transportlīdzekļu izsoles 

noteikumi”, pielikumā uz 2 lapām. 

3. Iecelt izsoles komisiju: Komisijas priekšsēdētāja – pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse, 

Komisijas locekļi: domes deputāts Pēteris Līcis, galvenā grāmatvede Anita Maļinovska, nekustamo 

īpašumu vecākā speciāliste Svetlana Puzāne, DA, CA un ugunsdrošības speciālists Zigmunds Avens. 

 

4. Ievietot sludinājumu pašvaldības mājas lapā www.viesite.lv un informatīvajā izdevumā 

''Viesītes novada vēstis''. 

Atbildīgā- pašvaldības juriste I.Erte 

Zināšanai- Viesītes vidusskolas direktoram A.Baldunčikam, grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

 

 

Sēde beidzas plkst.15.00 

 

 

Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks 2017.gada 21.decembrī. 

 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs                                                            A.Žuks 

21.11.2017. 

 

 

Protokoliste  

Kancelejas vadītāja                                                       D.Vītola 

21.11.2017. 
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