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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 21.decembrī                                                                                             Nr.19 

 

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: Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,  Iveta Līce, Pēteris Līcis, 

Roberts Orups, Laura Zvirbule 

 

Nepiedalās:  

Svetlana Andruškeviča- direktores darba pienākumi Biržu internātpamatskolā 

Juris Līcis – Jēkabpils TITC vadītāja darba pienākumi  

                      

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Sanita Lūse – pašvaldības izpilddirektore 

Anita Maļinovska – galvenā grāmatvede 

Lidija Medvecka – finansiste 

Ināra Erte – pašvaldības juriste  

Gunta Dimitrijeva – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 

Lilita Bārdule- Rites pagasta pārvaldes vadītāja 

Dainis Černauskis – Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs 

Kārlis Puriņš – SIA „Viesītes transports” valdes priekšsēdētājs 

Māris Blitsons – SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs 

Sarmīte Matačina – Viesītes novada Sociālā dienesta vadītāja 

Svetlana Puzane – nekustamo īpašumu speciāliste 

 

Informatīvie jautājumi: domes priekšsēdētājs Alfons Žuks un izpilddirektore Sanita Lūse par 

pašvaldības darbu. 

 

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs        

Alfons Žuks  atklāj domes sēdi 

 

A.Žuks  – ierosina darba kārtībā papildus iekļaut 41.jautājumu un apstiprināt darba kārtību 

kopumā ar 41.jautājumiem. 

mailto:dome@viesite.lv
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Domes deputātiem iebildumu nav. Atklāti balsojot, par – 7 balsis (Alfons Žuks, 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 41.jautājumu 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par nekustamā īpašuma “Dūņupe”, Saukas pagasts, Viesītes novads, atklātas, mutiskas 

izsoles ar augšupejošu soli protokola apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

2. Par nekustamā īpašuma “Dūņupe 1”, Saukas pagasts, Viesītes novads, atklātas, 

mutiskas izsoles ar augšupejošu soli protokola apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

3. Par nekustamā īpašuma “Salu purvs”, Saukas pagasts, Viesītes novads, atklātas, 

mutiskas izsoles ar augšupejošu soli protokola apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu juridiskai personai. 

Ziņo: A.Žuks 

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu (17 personas). 

Ziņo: A.Žuks 

6. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā transporta līdzekļa atkārtotu, atklātu, 

mutisku izsoli ar augšupejošu soli- atlikts uz janvāra sēdi 

Ziņo: A.Žuks 

7. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās SIA “Pērlīte” 100% kapitāla daļu paketes 

pārdošanas procesa pārtraukšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

8. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali vispārējās izglītības programmām Viesītes 

novada izglītības iestādēs. 

Ziņo: A.Žuks, L.Medvecka 

9. Par mērķdotācijas sadali interešu izglītībai Viesītes novada pašvaldības  izglītības 

iestādēm no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam. 

Ziņo: A.Žuks, L.Medvecka 

10. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils novada pašvaldību. 

Ziņo: A.Žuks 

11. Par pašvaldības priekšfinansējumu Erasmus+ projektam “Kvalitatīva jaunatnes darba 

kompetences. 

Ziņo: A.Žuks 

12. Par finansējuma piešķiršanu launaga nodrošināšanai Viesītes vidusskolas 3.-4.klašu 

pagarinātās dienas grupas audzēkņiem. 

Ziņo: A.Žuks 

13. Par izmaiņām stipendiju piešķiršanā izglītojamiem. 

Ziņo: S.Andruškeviča 

14. Par atļauju pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Viesītes transports” mainīt piešķirtā 

finansējuma mērķi. 

Ziņo: A.Žuks 

15. Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Viesītes komunālā pārvalde” iesniegumu par 

debitoru (mirušo) parādu norakstīšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

16. Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta. 

Ziņo: A.Žuks 
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17. Par pašvaldības priekšfinansējuma piešķiršanu Eiropas Sociālā fonda projekta “Atver 

sirdi Zemgalē” īstenošanas uzsākšanai. 

Ziņo: A.Žuks, S.Matačina 

18. Par Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna (2017-2020) 

saskaņošanu. 

Ziņo: S.Matačina 

19. Par Viesītes novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas izveidošanu un 

nolikuma apstiprināšanu. 

Ziņo:S.Matačina 

20. Par aizdevuma segšanu Valsts kasei par pašvaldības projektiem 

Ziņo: A.Maļinovska 

21. Par izmaiņām grāmatvedības uzskaitē. 

Ziņo: A.Maļinovska 

22. Par pašvaldības līdzfinansējumu fonda “Sibīrijas bērni” projektiem. 

Ziņo: A.Žuks 

23. Par pirmsskolas izglītības pedagogu mēneša darba algu. 

Ziņo: A.Žuks, L.Medvecka 

24. Par izmaiņām amatu klasifikācijas sarakstā. 

Ziņo: A.Žuks 

25. Par Viesītes novada pašvaldības institūciju amatalgu klasifikācijas saraksta 

apstiprināšanu 2018.gadam. 

Ziņo: A.Žuks 

26. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

Ziņo: L.Zvirbule 

27. Par īres līgumu pagarināšanu. 

Ziņo: L.Zvirbule 

28. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas piedāvājumu. 

Ziņo: A.Žuks 

29. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 

Ziņo: A.Žuks, S.Puzāne 

30. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu. 

Ziņo: A.Žuks, S.Puzāne  

31. Par būvju lietošanas mērķa maiņu. 

Ziņo: A.Žuks, S.Puzāne 

32. Par adrešu piešķiršanu. 

Ziņo: A.Žuks, S.Puzāne 

33. Par izmaiņām valsts adrešu reģistrā. 

Ziņo: A.Žuks, S.Puzāne 

34. Par medību tiesību līguma grozījumiem ar mednieku biedrību “Lone”. 

Ziņo: A.Žuks, S.Puzāne 

35. Par grozījumu Viesītes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu apsekošanas un 

sakārtošanas komisijas nolikumā. 

Ziņo: A.Žuks, S.Puzāne  

36. Par 2015.gada 20.maija Viesītes novada domes lēmuma atcelšanu. 

Ziņo: A.Žuks, S.Puzāne  

37. Par projekta iesnieguma Nr.4.3.1.0/17/A003 “Viesītes katlu mājas efektivitātes 

paaugstināšana” atsaukšanu. 

Ziņo A.Žuks 

38. Par piedāvājumu dzīvokļa atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā. 

Ziņo: A.Žuks 
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39. Par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Viesītes novada pašvaldībai 

piederošo būvi. 

Ziņo: A.Žuks 

40. Par dalību projekta “Baltic Smart Heating” / Baltijas Gudrā apkure/ koncepta izstrādē 

un iesniegšanā Baltijas jūras reģiona programmā 2014-2020. 

Ziņo: G.Dimitrijeva 

 

PAPILDUS JAUTĀJUMS: 

41. Par 2017.gada 17.maija lēmuma Nr.32 “Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta 

“Pašvaldības ceļa V19 Jaunkančuki-Priede- Ikšķiles pārbūve” pašvaldības autoceļa 

pārbūvei Viesītes pagastā, Viesītes novadā, īstenošanai” precizēšanu.  

Ziņo: L.Medvecka 

 

 

1.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ''Dūņupe'', Saukas 

pagasts, Viesītes novads,  ar kadastra numuru 56880040160 , atklātas, mutiskas,  izsoles ar 

augšupejošu soli protokola apstiprināšanu 

A.Žuks, I.Erte 

 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

I.Erte- sniedz informāciju par notikušo nekustamā īpašuma izsoli. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt izsoles protokolu un sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Saskaņā ar 2017.gada 8.decembrī notikušo atklātu, mutisku, izsoli ar augšupejošu soli Viesītes 

novada pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam ''Dūņupe'', Saukas pagasts, Viesītes 

novads, ar kadastra numuru 56880040160, 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 19.oktobra 

lēmumu Nr.6 (prot.Nr.16) ''Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

Viesītes novada, Saukas pagasta, ''Dūņupe’’ atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli  un 

noteikumu Nr. 26/2017 apstiprināšanu'', Viesītes novada pašvaldības un tās padotībā esošo 

iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku, ņemot vērā domes 

Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti balsojot, par- 7 

balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Pēteris Līcis, Roberts Orups, 

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

 
1. Apstiprināt 2017.gada 8.decembra atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli 

izsoles protokolu par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ''Dūņupe'', 

Saukas pagasts, Viesītes novads,  ar kadastra numuru 56880040160, izsoli. 

2.  Objekta nosolītā cena:  EUR 211000.00 (divi simti vienpadsmit tūkstoši euro un 00 

centi).  

3.  Objektu nosolīja dalībnieks ar Nr.3 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Ošukalns’’,. 

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma 

pārdošanu un parakstīt nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu nodaļai.  

 

Izpildei: pašvaldības juristei  

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei 
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2.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ''Dūņupe-1'', Saukas 

pagasts, Viesītes novads, ar kadastra numuru 56880040281, atklātas, mutiskas, izsoles ar 

augšupejošu soli protokola apstiprināšanu 

A.Žuks, I.Erte 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

I.Erte- sniedz informāciju par notikušo nekustamā īpašuma izsoli. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt izsoles protokolu un sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Saskaņā ar 2017.gada 8.decembrī notikušo atklātu, mutisku, izsoli ar augšupejošu soli Viesītes 

novada pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam ''Dūņupe-1'', Saukas pagasts, 

Viesītes novads, ar kadastra numuru 56880040281, 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 

19.oktobra lēmumu Nr.7 (prot.Nr.16) ''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'', Viesītes novada pašvaldības un tās padotībā 

esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku, ņemot vērā 

domes Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti balsojot, 

par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Pēteris Līcis, Roberts 

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

 
1.Apstiprināt 2017.gada 8.decembra atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli 

izsoles protokolu par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ''Dūņupe 1'', 

Saukas pagasts, Viesītes novads,  ar kadastra numuru 56880040281, izsoli. 

2. Objekta nosolītā cena:  EUR 45000.00 (četrdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi).  

3. Objektu nosolīja dalībnieks ar Nr.3 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Ošukalns’’,  

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma 

pārdošanu un parakstīt nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu nodaļai.  

 

Izpildei: pašvaldības juristei  

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei 

 

3.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ''Salu purvs'', Saukas 

pagasts, Viesītes novads, ar kadastra numuru 56880070032, atklātas, mutiskas, izsoles ar 

augšupejošu soli protokola apstiprināšanu 

A.Žuks, I.Erte 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

I.Erte- sniedz informāciju par notikušo nekustamā īpašuma izsoli. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt izsoles protokolu un sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Saskaņā ar 2017.gada 8.decembrī notikušo atklātu, mutisku, izsoli ar augšupejošu soli Viesītes 

novada pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam ''Salu purvs'', Saukas pagasts, 

Viesītes novads, ar kadastra numuru 56880070032, 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 

19.oktobra lēmumu Nr.5 (prot.Nr.16) ''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'', Viesītes novada pašvaldības un tās padotībā 
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esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku, ņemot vērā 

domes Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti balsojot, 

par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Pēteris Līcis, Roberts 

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

 
1.Apstiprināt 2017.gada 8.decembra atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli 

izsoles protokolu par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ''Salu purvs'', 

Saukas pagasts, Viesītes novads,  ar kadastra numuru 56880070032, izsoli. 

2. Objekta nosolītā cena:  EUR 91000.00 (deviņdesmit viens tūkstotis euro un 00 centi).  

3. Objektu nosolīja dalībnieks ar Nr.1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Ošukalns’’. 

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma 

pārdošanu un parakstīt nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu nodaļai.  

 

Izpildei: pašvaldības juristei  

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei 

 

4.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu juridiskai personai  

 

A.Žuks I.Erte 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

I.Erte- sniedz informāciju par iemesliem kāpēc tiek dzēsts nodokļa parāds. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

2017.gada 7.novembrī ir saņemts Z/s ‘’Gravas’’, iesniegums par nekustamā īpašuma 

nodokļa aprēķinu zemes vienībai ar kadastra Nr. 56150010518, Viesītē, A.Brodeles ielā 9. Z/s 

pārstāvis apgalvo, ka Z/s ‘’Gravas ‘’ zemes vienību nav izmantojusi, jo faktiski pašvaldība nav 

zemi saimniecībai piešķīrusi, bet gan pievienojusi Viesītes muzeja teritorijai. 

Likuma ''Par nekustamā īpašuma nodokli'' 2.panta pirmā daļa nosaka, ka nekustamā 

īpašuma nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas uz līguma vai 

citādas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kuru īpašumā, 

tiesiskajā valdījumā vai-lietošanā ir nekustamais īpašums. 

Ir konstatēts, ka Z/s ‘’Gravas’’ tiešām piešķirto zemes vienību faktiski nav izmantojusi un 

nomas līgums nav bijis noslēgts, taču juridiski lēmums par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

ir pieņemts tikai ar Viesītes novada domes 14.09.2011. lēmumu Nr.1, prot.Nr.14. Tādēļ 

izveidojusies situācija, ka no 2008.līdz 2012.gadam ir rēķināts nekustamā  īpašuma nodoklis, 

lai gan zeme faktiski nav lietošanā saimniecībai nodota.  

Konstatējamais aprēķinātais un nesamaksātais nekustamā īpašuma nodoklis par 2008. līdz 

2012.gadu par  zemes vienību ir EUR 38.63. Tas ir dzēšams. 

         Pamatojoties uz likuma ''Par nodokļiem un nodevām'' 25.panta trešo daļa  un likuma ''Par 

nekustamā īpašuma nodokli'' 2.panta pirmo daļu, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 

2017.gada 14.decembra sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti balsojot, par, pret, atturas, Viesītes 

novada dome NOLEMJ: 

1. Dzēst Z/s ‘’Gravas’’, nekustamā īpašuma nodokļa summu par EUR 38.63 par 

nekustamo īpašumu Viesītē, A.Brodeles ielā 9, ar kadastra apzīmējumu5615 001 0518. 

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

3007) 7 (septiņu) dienu  laikā no tā pieņemšanas dienas. 

 

Izpildei: nodokļu administratorei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 
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5.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

A.Žuks, I.Erte 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, parāds tiks piedzīts no 17 personām. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

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

un 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 

14.decembra sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita 

Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta 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 17 personām. 

 

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

3007) mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

 

6.# 

 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā transporta līdzekļa atkārtotu, atklātu, 

mutisku izsoli ar augšupejošu soli 

A.Žuks, I.Erte 

 
A.Žuks – ziņo, ka jautājums tiek atlikts uz janvāra sēdi, jo, tā kā informatīvais izdevums 

“Viesītes novada vēstis” uz svētkiem tiek izdots ātrāk nevis mēneša beigās, tad nevar ielikt 

sludinājumu par izsoli, bet noteikumi paredz, ka sludinājums tiek publicēts pašvaldības 

informatīvajā izdevumā. 

 

Deputāti piekrīt jautājuma atlikšanai uz janvāra sēdi. 

ATLIKTS 
 

 

7.# 

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

pārdošanas procesa pārtraukšanu   

A.Žuks, I.Erte, P.Līcis, A.Maļinovska 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Izsoli varam pārtraukt un pavasarī sludināt no 

jauna. Varam atkārtoti sludināt un samazināt izsoles sākumcenu. 

P.Līcis – kā būs ar uzņēmuma vērtējumu, tajā ir ieguldīta pašvaldības nauda (~2000 EUR), 

vai nevajadzēs vēlreiz par vērtējumu maksāt, ja izsoli tagad pārtrauks. 

I.Erte- ja otra atkārtota izsole, tad var samazināt sākumcenu līdz 20%. 

A.Maļinovska – paskaidro, kāpēc nepieciešams lēmums par izsoles procesa pārtraukšanu. 

Neviens nepieteicās uz izsoli. Gada beigās ir jānoslēdz pašvaldības balance un tā kā tiek 
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pārdots uzņēmums, tad uz gada beigām jābūt noteiktam, kur šīs uzņēmuma daļas paliek. 

Jāsniedz informācija Valsts kasei un Finanšu ministrijai.Gada beigās procedūra ir jānoslēdz. 

A.Žuks – ierosina līdz ar to apstiprināt sagatavoto lēmuma projektuun aktualizēt vēsrtējumu 

uz februāra sēdi. 

Vairāk iebildumu, ierosinājumu nav. 

 

Ar Viesītes novada pašvaldības domes 19.10.2017. lēmumu Nr.8, prot.Nr.16 ''Par Viesītes 

novada pašvaldībai piederošo SIA ‘’Pērlīte’’ 100% kapitāla daļu paketes pārdošanu''  tika 

nolemts pārdot kapitāla daļas kopumā izsoles veidā, kurai bija jānotiek 2017.gada 22.decembrī, 

taču pieteikties izsolei, saskaņā ar izsoles noteikumiem, varēja līdz 2017.gada 8.decembrim. 

Neviena persona uz izsoli nav pieteikusies. 

SIA ‘’Pērlīte’’ kapitāla daļu pārdošanas noteikumu 7.5.7. punktā noteikts, ka, ja kapitāla 

daļu pakete netiek pārdota, Viesītes novada dome lemj par turpmāko rīcību. 

Vērtējot situāciju, tiek nolemts pārtraukt izsoli un atgriezt bilancē. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, kā arī likuma ''Par pašvaldībām''14.panta 2.punktu, atklāti 

balsojot, par pret, atturas, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra sēdes 

lēmumu (prot.Nr.12), atklāti balsojot, par- 6 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs 

Kvitkovs, Iveta Līce, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret-nav, atturas-1 (Pēteris Līcis), 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

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

paketes pārdošanas procesu un atgriezt bilancē.  

 
Izpildei: pašvaldības juristei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei 

 

8.# 
Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali vispārējās izglītības programmām Viesītes 

novada izglītības iestādēs 

A.Žuks, L.Medvecka 
 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

L.Medvecka – sniedz skaidrojumu par mērķdotācijas sadalījumu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks ierosina apstiprināt sagatavotolēmuma projektu. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam” 6., 7., 9. un 10. pielikumiem, 

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

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

mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 

augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, 2015.gada 17.novembra Ministru kabineta  

noteikumiem Nr.649 “Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta 

mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2017.gada 

14.decembra sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita 

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

atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt mērķdotāciju sadali vispārējai izglītībai EUR 412568 (no 2018.gada 

1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam), tai skaitā algu fonds EUR 332475: 

1.1 Viesītes vidusskola, kopā EUR 276635; mēnesim EUR 34579, 

1.2 Rites pamatskola, kopā EUR 55840; mēnesim EUR 6980. 



9 

 

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

32832 (no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.  

augustam), tai skaitā algu fonds EUR 26458: 

2.1 Pirmskolas izglītības iestāde „Zīlīte”, kopā EUR 23576; mēnesim EUR 2947, 

2.2 Rites pamatskola, kopā EUR 2880; mēnesim EUR 360. 

3. Apstiprināt mērķdotāciju sadali interešu izglītības programmu īstenošanai EUR 

16592 (no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31. augustam), tai skaitā algu fonds 

EUR 13371: 

3.1 Viesītes vidusskola, kopā EUR 5304; mēnesim EUR 663, 

3.2 Rites pamatskola, kopā EUR 1296; mēnesim EUR 162, 

3.3 Viesītes Mūzikas un mākslas skola, kopā EUR 6771; mēnesim EUR 847, 

4. Apstiprināt mērķdotāciju pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju 

atlīdzībai EUR 1656 (no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim), 

tai skaitā algu fonds EUR 1334.52: 

 4.1.Viesītes kultūras pils vidējās paaudzes deju kolektīva „Augšzeme” vadītājam 

EUR 667.20; mēnesim  EUR 55.60, 

          4.2.Viesītes kultūras pils jauniešu deju kolektīva „Augšzeme 1” vadītā-jam EUR 

667.32; mēnesim  EUR 55.61. 
Zināšanai: skolu direktoriem, grāmatvedības un finanšu nodaļai, Viesītes kultūras pils direktorei 

 

9.# 
Par mērķdotācijas sadali interešu izglītībai Viesītes novada pašvaldības izglītības 

iestādēm no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam 

A.Žuks, L.Medvecka 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

L.Medvecka – sniedz skaidrojumu par mērķdotācijas sadalījumu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks ierosina apstiprināt sagatavotolēmuma 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  

12.decembra sēdes protokolu Nr.3, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2017.gada 

14.decembra sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita 

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

atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

Interešu izglītības mācību stundas 2018.gada janvārim, februārim, martam, aprīlim, 

maijam, jūnijam, jūlijam un augustam (67,5 st.) sadalīt šādām izglītības programmām: 

1. Rites pamatskola – 7,0 stundas 

1.1 2.-3. klašu tautisko deju kolektīvs – 3,0 st. 

1.2 Vokālais ansamblis – 2,0 st. 

1.3 Sporta pulciņš – 2,0 st. 

2. Viesītes vidusskola – 24 stundas 

2.1 Tautas dejas “ Augšzemīte I” (9.-12.klase) – 6,0 st. 

2.2 Tautas dejas “ Augšzemīte II” (7.-8..klase) – 7,0 st. 

2.3  4.-11. klašu koris – 5,0 st. 

2.4 Sākumskolas klašu ansamblis – 2,0 st. 

2.5  Vizuāli mākslas pulciņš “Ideju bums”-  2,0 st. 

2.6 Skatuves runa – 2,0 st. 
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3. Viesītes Mūzikas un mākslas skola – 34,5 stundas 

3.1 Tautas deju kolektīvi „Danceri” – 10,0 st. 

3.2 Viesītes 36.mazpulks –4,5 st. 

3.3 Foto pulciņš  – 2,0 st. 

3.4 Vokālie ansambļi – 8,0 st. 

3.5 Modernās mūzikas studija – 6,0 st. 

3.6 Mākslas studija “Otiņas”  (5 – 8 gadi) – 4,0 st. 

4. Izglītības metodiķim 0.10 slodzes 

Zināšanai: skolu direktoriem, grāmatvedības un finanšu nodaļai, kancelejai  
 

 

10.# 

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils novada pašvaldību 

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

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, par deleģēšanas līguma slēgšanu. Plānotā 

summa, kāda jāmaksā Jēkabpils novada pašvaldībai 2018.gadā ir ielikta pēc 2017.gada fakta. 

Deputātiem iebildumu nav, vienojas, ka 2018.gada otrajā pusgadā sāks virzīt un gatavot 

jautājumu par sava speciālista amata vienības veidošanu. 

A.Žuks ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”10.panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 40.panta trešo daļu, 41.panta pirmo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešo daļu, 

18.punktu, 19.punktu, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra sēdes 

lēmumu (prot.Nr.12), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs 

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

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Slēgt deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils novada pašvaldību, reģistrācijas 

Nr.90009116789, adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202, par likuma “Par 

pašvaldībām”15.parta pirmās daļas 4.punktā un 5.punktā, Izglītības likuma 17.panta trešajā daļā 

un Dziesmu un deju svētku likumā noteikto funkciju deleģēšanu. 

 

2. Apstiprināt Deleģēšanas līguma projektu un pilnvarot domes priekšsēdētāju parakstīt 

Deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils novada pašvaldību. 

 

3. Viesītes novada pašvaldības 2018.gada budžetā ieplānot 11165,00 EUR Jēkabpils 

novada pašvaldībai deleģēto uzdevumu veikšanai. 

 

Pielikumā: Deleģēšanas līguma projekts uz 4 lappusēm. 

 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei 

 

11.# 

Par pašvaldības priekšfinansējumu 

 Erasmus+ projektam „Kvalitatīva jaunatnes darba kompetences”   

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu un ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 
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Izskatīts jaunatnes lietu speciālistes A.Niķes iesniegums par pašvaldības priekšfinansējuma 

5722,00 EUR piešķiršanu projektam „Kvalitatīva jaunatnes darba kompetences”, kas tiks 

atmaksāts pēc projekta dokumentācijas iesniegšanas un apstiprināšanas. 

Erasmus+ Projekts „Kvalitatīva jaunatnes darba kompetences” dos iespēju 36 vietējā 

līmeņa jaunatnes darbiniekiem attīstīt svarīgākās jaunatnes darba kompetences, kuras ir 

noteiktas Eiropas portfolio jaunatnes vadītājiem un speciālistiem darbā ar jaunatni.   

 Pamatojoties uz saņemto Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras lēmumu Nr. 2-5/653 

„Par projekta „Kvalitatīva jaunatnes darba kompetences” pieteikuma apstiprināšanu” (skat. 

pielikumā), saskaņā ar 2013.gada 22.maijā apstiprināto Kārtību „Par Viesītes novada 

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

Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti balsojot, par- 7 

balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Pēteris Līcis, Roberts Orups, 

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

 

           No Viesītes novada pašvaldības budžeta piešķirt priekšfinansējumu 5722,00 EUR 

pašvaldības Erasmus+ projekta „Kvalitatīva jaunatnes darba kompetences” izpildei, kas pēc 

projekta dokumentācijas iesniegšanas un apstiprināšanas kā atgūtais finansējums tiks ieskaitīts 

atpakaļ pašvaldības budžetā. 

 

Izpildei: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Atbildīgais: jaunatnes lietu speciāliste 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei 

 

 12.# 

Par finansējuma piešķiršanu launaga nodrošināšanai Viesītes vidusskolas 3.-4.klašu 

pagarinātās dienas grupas audzēkņiem 

A.Žuks  

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu un ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 
 

Izskatīts Viesītes vidusskolas direktora A.Baldunčika iesniegums par launaga 

nodrošināšanu Viesītes vidusskolas 3.-4.klašu pagarinātās darba dienas grupas audzēkņiem (15 

izglītojamie), kuri ierodas skolā un dodas mājās izmantojot SIA “Viesītes transports” 

pakalpojumus. 

Launaga nodrošināšanai no 08.01.2018. līdz 31.05.2018. nepieciešami 720 EUR. 

Izvērtējot iesniegumu, pašvaldības finansiālās iespējas, saskaņā ar 2013.gada 22.maijā 

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

izpildi un kontroli”, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra sēdes 

lēmumu (prot.Nr.12), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs 

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

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. No 2018.gada 8.janvāra nodrošināt launagu Viesītes vidusskolas 3.-4.klašu 

pagarinātās darba dienas grupas audzēkņiem (15 izglītojamie), apmaksu veicot saskaņā ar 

ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja - IK “ARRIVAL” iesniegto rēķinu.  

 

2. Pašvaldības 2018.gada budžetā ieplānot 720,00 EUR launaga izmaksu segšanai. 

 

Izpildei: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Zināšanai: Viesītes vidusskolas direktoram 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei 

 

13.# 

Par izmaiņām stipendiju piešķiršanā izglītojamiem 
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A.Žuks, R.Orups  

 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

R.Orups – informē par ierosinātajām un izskatītajām izmaiņām naudas balvu (prēmiju) 

piešķiršanas kārtībā. Tā kā audzēkņu lokā iekļautas arī 9.klases, tad šī kārtība attiecas arī uz 

Rites pamatskolu. Ir nedaudz samazināts vērtējuma kritērijs no 8,0 uz 7,5 un vairs netiks 

noteikts apbalvojamo skaits.   Līdz ar to, iepriekšejā Kārtība tiek atcelta  un tiek ierosināts 

pieņemt jauno kārtību. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Izskatīts Viesītes vidusskolas direktora A.Baldunčika 2017.gada 7.decembra iesniegums 

par izmaiņām stipendiju piešķiršanā izglītojamiem, kurā lūgts stipendijas piešķirt jau no 9.klases 

un līdz ar to, šajā Kārtībā iekļaut arī Rites pamatskolas skolēnus. Ierosināts samazināt vidējo 

vērtējumu par kuru sāk piešķirt stipendiju no 8 ballēm uz 7,5 ballēm un kārtībā nenoteikt 

izglītojamo skaitu, kuriem tiek piešķirtas stipendijas. 

Izvērtējot iesniegumu, pašvaldības finansiālās iespējas, pamatojoties uz likumu “Par 

pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu,  

saskaņā ar 2013.gada 22.maijā apstiprināto Kārtību „Par Viesītes novada pašvaldības budžeta 

izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības, kultūras 

un sporta jautājumu komitejas 2017.gada 14.decembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot, par- 7 

balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Pēteris Līcis, Roberts Orups, 

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

1. Atcelt Viesītes novada domes 2015.gada 23.septembra sēdē apstiprināto Kārtību, 

kādā tiek piešķirtas naudas balvas (prēmijas) Viesītes vidusskolas 10.-12.klašu 

izglītojamiem par konkursa rezultātiem mācību procesā. 

2. Apstiprināt Kārtību, kādā tiek piešķirtas naudas balvas (prēmijas) Viesītes 

vidusskolas un Rites pamatskolas 9.-12.klašu izglītojamiem par konkursu rezultātiem 

mācību procesā (pielikumā uz 2 lapām). 

3. Kārtība stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri. 

 
Atbildīgie: Viesītes vidusskolas direktors, Rites pamatskolas direktore 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei 

 
APSTIPRINĀTA 

ar Viesītes novada domes 2017. gada 21.decembra       

 sēdes lēmumu Nr.13  (protokols Nr.19 ) 

Kārtība, kādā tiek piešķirtas naudas balvas (prēmijas) 

Viesītes vidusskolas un Rites pamatskolas 9.-12. klašu izglītojamiem  

par konkursa rezultātiem mācību procesā 
Izdota  saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21. punktu, 

likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 
1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Viesītes novada pašvaldība piešķir naudas balvas 

(prēmijas) Viesītes vidusskolas un Rites pamatskolas 9.-12.klašu izglītojamiem par konkursa 

rezultātiem mācību procesā, naudas balvas (prēmijas) piešķiršanas nosacījumus, apmērus un 

izmaksas kārtību. 

1.2. Naudas balvas (prēmijas) piešķiršanas mērķis ir motivēt izglītojamos paaugstināt 

mācību sasniegumus, aktīvi piedalīties olimpiādēs un pasākumos, disciplinēt izglītojamos, 

veicināt izglītojamā ģimenes ieinteresētību kvalitatīvas izglītības iegūšanai. 

 

II. Naudas balvas (prēmijas) konkursa piešķiršanas nosacījumi 
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2.1. Naudas balvas (prēmijas) piešķir Viesītes novada pašvaldība Viesītes vidusskolas un 

Rites pamatskolas 9.-12. klašu labākajiem izglītojamiem, kuri: 

    2.1.1 ieguvuši vidējo vērtējumu mēnesī 7,5 balles un augstāku; 

    2.1.2 sekmīgi mācās un mācību priekšmetos nav zemāks sekmju vidējais vērtējums kā 6 

balles); 

    2.1.3. nav neattaisnotu kavējumu un disciplīnas pārkāpumu; 

    2.1.4. aktīvi piedalījušies olimpiādēs, konkursos un dažādās aktivitātēs. 

2.2. Naudas balvas (prēmijas) piešķir mācību gada laikā no 1.janvāra līdz 31.maijam un no 

1.septembra līdz 31. decembrim. 

2.3. 9.-12. klašu izglītojamiem, kuri atbilst šo noteikumu 2.1. punkta nosacījumiem, tiek 

piešķirta naudas balva (prēmija) šādā apmērā: 

2.3.1. vidējais vērtējums 7,5-7,99 balles – 10,00 EUR 

2.3.2. vidējais vērtējums 8- 8,99 balles – 15.00 EUR 

2.3.3. vidējais vērtējums 9-10 balles -  20,00 EUR 

 

 

III. Naudas balvas (prēmijas) piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība par 

konkursa rezultātiem 

3.1. Naudas balvas (prēmijas) par konkursa rezultātiem piešķir no Viesītes novada pašvaldības 

budžeta līdzekļiem. 

3.2. Viesītes vidusskolas un Rites pamatskolas direktori līdz kārtējā mēneša 10.datumam 

iesniedz Viesītes novada pašvaldības izpilddirektoram apstiprinātu izglītojamo sarakstu, kas 

atbilst naudas balvas (prēmijas)piešķiršanas nosacījumiem. 

3.3. Viesītes novada pašvaldības izpilddirektors, pamatojoties uz Viesītes vidusskolas un Rites 

pamatskolas direktoru iesniegto sarakstu, izdod rīkojumu par naudas balvas (prēmijas) 

piešķiršanu un izmaksāšanu. 

3.4. Viesītes novada pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt naudas balvas (prēmijas) ieguvēju sarakstā 

norādīto informāciju. Ja Viesītes novada pašvaldībai ir nepieciešama papildus informācija 

par naudas balvas (prēmijas) pretendentiem, Viesītes vidusskolas administrācijas 

pienākumus ir to sagatavot un iesniegt. 

3.5. Naudas balvas (prēmijas) izmaksā katru mēnesi līdz 15. datumam par iepriekšējo mēnesi. 

3.6. Naudas balvas (prēmijas) tiek izmaksāta ar pārskaitījumu uz izglītojamā norādīto bankas 

kontu. Pēc izglītojamā rakstveida iesnieguma naudas balvas (prēmijas) var tikt izmaksāta 

skaidrā naudā Viesītes novada pašvaldības administrācijas kasē. 

3.7. Viesītes novada pašvaldības izpilddirektors, pamatojoties uz Viesītes vidusskolas vai Rites 

pamatskolas direktora iesniegto informāciju, nepieciešamības gadījumā to pārbaudot, izdod 

rīkojumu par naudas balvas (prēmijas) anulēšanu vai naudas balvas (prēmijas)izmaksas 

pārtraukšanu. Naudas balvas (prēmijas) izmaksas pārtraukšanas gadījumā  rīkojumā tiek 

norādīts termiņš, uz kādu naudas balvas (prēmijas) izmaksa tiek pārtraukta. 

 

IV. Noslēguma jautājumi 

 

4.1. Kārtība tiek apstiprināta Viesītes novada domes sēdē un stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri. 

4.2. Noteikumus pēc to apstiprināšanas publicēt Viesītes novada pašvaldības mājas lapā: 

www.viesite.lv, Viesītes vidusskolas skolas mājas lapā: www.viesite.edu.lv un Viesītes 

novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Viesītes Novada Vēstis”. 

 

Sēdes vadītājs  

Novada domes priekšsēdētājs                                                   A.Žuks 

 

 

 

 

http://www.viesite.lv/
http://www.viesite.edu.lv/
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14.# 

Par atļauju pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Viesītes transports”  

mainīt piešķirtā finansējuma mērķi   

 

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu un ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

           Izskatīts Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Viesītes transports” valdes 

locekļa Kārļa Puriņa 2017.gada 7.decembra iesniegums, kurā lūdz domes piekrišanu mainīt 

pašvaldības piešķirtā finansējuma 14000 EUR mērķi. Ar domes 2017.gada 12.aprīļa lēmumu 

tika piešķirts finansējums pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi nodrošināt daļēju finansējumu 

universālā ekskavatora-iekrāvēja iegādei, lai nodrošinātu uzņēmuma sniegto pakalpojumu 

nepārtrauktību.  

Šobrīd uzņēmumam sabiedriskā transporta pārvadājumu kvalitatīvai veikšanai atbilstoši 

panāktajai vienošanai ar SIA “Jēkabpils autobusu parks” ir jāatjauno savs autobusu parks 

iegādājoties divus jaunākus autobusus un uzstādot elektroniskos maršrutu tablo.  

 Izvērtējot iesniegumu un pašvaldības piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas lietderību, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 1.punktu, likumu „Par pašvaldības 

budžetiem”, saskaņā ar 2013.gada 22.maijā apstiprināto Kārtību „Par Viesītes novada 

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

Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti balsojot, par- 7 

balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Pēteris Līcis, Roberts Orups, 

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

 

Veikt grozījumus Viesītes novada domes 2017.gada 12.aprīļa lēmumā un neiebilst, ka 

Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Viesītes transports”, reģistrācijas 

Nr.55403015481,  

pamatkapitāla palielināšanai piešķirtos EUR 14000,00 izmanto autobusu iegādei un 

elektronisko maršruta tablo iegādei. 
Atbildīgais par finansējuma izmantošanu – SIA „Viesītes transports” valdes loceklis K.Puriņš  

Zināšanai- grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei – pašvaldības izpilddirektorei 

 
15.# 

Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Viesītes komunālā pārvalde” iesniegumu par 

debitoru (mirušo) parādu norakstīšanai 

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu un ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

           Izskatīts Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Viesītes komunālā 

pārvalde” valdes priekšsēdētāja M.Blitsona 2017.gada 11.decembra iesniegums Nr.1-4.1/ 146 

„Par debitoru(mirušo) parādu norakstīšanu”, kurā lūdz atļaut norakstīt 3 mirušo personu parādus 

par kopējo summu EUR 1036,39. 

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.585 „Noteikumi par 

grāmatvedības kārtošanu un organizēšanu”, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2017.gada 

14.decembra sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita 

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

atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

           Atļaut Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Viesītes komunālā 

pārvalde”, saskaņā ar 2017.gada 11.decembra iesniegumu Nr.1-4.1/146 „Par debitoru(mirušo) 

parādu norakstīšanu”, norakstīt 3 debitoru parādus par kopējo summu EUR 1036,39. 
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Atbildīgais – SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs M.Blitsons 

Kontrolei – pašvaldības izpilddirektorei 

 

16.# 
Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta  

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

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu un ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

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”, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra sēdes lēmumu 

(prot.Nr.12), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta 

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

dome NOLEMJ: 

 

                 No Viesītes novada pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļiem 

apmaksāt rēķinu 366,57 EUR par lielgabarīta atkritumu izvešanu uz SIA “Vidusdaugavas 

SPAAO “Dziļā vāda”. 

Pielikumā: ( rēķini par pakalpojumiem)  
 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 

 

 

 17.# 

Par pašvaldības priekšfinansējuma piešķiršanu Eiropas Sociālā fonda projekta „Atver 

sirdi Zemgalē” īstenošanas uzsākšanai   

A.Žuks, S.Matačina 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu un ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 
 

Izskatīts Viesītes novada Sociālā dienesta vadītājas S.Matačinas iesniegums par pašvaldības 

finansējuma 2000,00 EUR piešķiršanu Eiropas sociālā fonda projekta “Atver sirdi Zemgalē” 

īstenošanai, saskaņā ar noslēgto Sadarbības līgumu Nr.3-41.4/45 starp Zemgales plānošanas 

reģionu un Viesītes novada pašvaldību. 

Pēc projekta noslēguma priekšfinansējums tiks atgriezts pašvaldības budžetā. 

Saskaņā ar 2013.gada 22.maijā apstiprināto Kārtību „Par Viesītes novada pašvaldības budžeta 

izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 

2017.gada 14.decembra sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, 

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

nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. No Viesītes novada pašvaldības budžeta piešķirt priekšfinansējumu 2000,00 EUR 

(divi tūkstoši eiro)  Eiropas Sociālā fonda projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošanai 

saskaņā ar noslēgto Sadarbības līgumu Nr.3-41.4/45 starp Zemgales plānošanas reģionu 

un Viesītes novada pašvaldību. 
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2. Pēc projekta noslēguma, dokumentācijas iesniegšanas un apstiprināšanas kā atgūto 

finansējumu 2000,00 EUR ieskaitīt atpakaļ pašvaldības budžetā. 

 

Izpildei: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Atbildīgais: Viesītes novada Sociālā dienesta vadītāja  

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei 

 

 

18.# 
Par Zemgales plānošanas reģiona deinstuticionalizācijas plāna (2017-2020) saskaņošanu 

A.Žuks, S.Matačina, R.Orups 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu un ierosina to apstiprināt. 

S.Matačina – skaidro par DI plānu – Viesītes novada pašvaldība ir sadarbības partneri un šajā 

plānā ir iekļautas arī mūsu novada aktivitātes (sociālā rehabilitācija 9 bērniem invalīdiem un 1 

personai ar garīga rakstura traucējumiem). Plāns tika vairākkārt mainīts līdz ir saskaņots. 

Tā kā mums nav tik daudz cilvēku, kuriem vajadzīgs pakalpojums, tad infrastruktūra netiks 

veidota pakalpojuma sniegšanai, bet mēs pirksim šo pakalpojumu.  

Ne visi vecāki sākumā bija ar mieru iesaistīties projektā. Arī ne visas apkārtējās pašvaldības tajā 

ir iesaistījušās. 

Ierosina saskaņot šo Zemgales plānošanas reģiona DI plānu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

  Izskatīts Viesītes novada Sociālā dienesta vadītājas S.Matačinas iesniegums par 

Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna (2017-2020) un tajā iekļauto 

sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības jautājumos saskaņošanu 

saskaņā ar 2016.gada 19.janvāra sadarbības līgumu Nr.3-41.4/45, kas noslēgts starp Zemgales 

plānošanas reģionu un Viesītes novada pašvaldību par sadarbību projekta “Atver sirdi Zemgalē” 

īstenošanā. 

Projekts tiek īstenots saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr.313 

“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “palielināt 

kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai 

videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. 

pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi”. 

Ņemot vērā domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2017.gada 

14.decembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs 

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

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Saskaņot Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu (2017-2020) un 

tajā iekļautos sabiedrībā balstītos sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības 

jautājumus. 

2. Lēmums nosūtāms Zemgales plānošanas reģionam. 

 

Atbildīgais – Viesītes novada Sociālā dienesta vadītāja S.Matačina 

Zināšanai: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

19.# 
Par Viesītes novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas izveidošanu un 

Nolikuma apstiprināšanu 

S.Matačina, R.Orups 

R.Orups ziņo par sagataavoto lēmuma projektu. 

S.Matačina – skaidro, ka pieņemti Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka šādas sadarbības 

grupas izveidošanu pašvaldībā un nolikuma apstiprināšanu. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 
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  Izskatot Viesītes novada Sociālā dienesta vadītājas S.Matačinas iesniegumu par Viesītes 

novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas izveidošanu saskaņā ar Ministru kabineta 

2017.gada 12.septembra noteikumu Nr.545 “Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību 

aizsardzībā” 4.punktu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas 2017.gada 14.decembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, 

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

nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Izveidot Viesītes novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu un tās 

sastāvā iekļaut: 

1.1. Viesītes novada pašvaldības policijas inspektoru Jāni Pučinski. 

1.2. Viesītes novada Sociālā dienesta vadītāju Sarmīti Matačinu. 

1.3. Viesītes novada Sociālā dienesta sociālo darbinieci darbā ar ģimeni un 

bērniem Sandru Nikolajevu. 

1.4. Viesītes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju Sandru Grigorjevu. 

1.5. Viesītes vidusskolas sociālo pedagogi Vitu Safanovu. 

2. Par Viesītes novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sekretāru 

apstiprināt Viesītes novada Sociālā dienesta sociālo darbinieci Irinu Latiševu. 

3. Apstiprināt Viesītes novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikumu 

( pielikumā uz 3 lapām). 

 

Atbildīgais – Sadarbības grupas vadītājs 

Zināšanai- Sadarbības grupas locekļiem 

Kontrolei – domes priekšsēdētājam 

APSTIPRINĀTS 

Ar Viesītes novada domes 

2017.gada 21.decembra lēmumu Nr.19 (prot.Nr.19) 

Viesītes novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas 

NOLIKUMS 

Viesītē 

Izdots saskaņā ar 2017.gada 12.septembra  

Ministru kabineta noteikumu Nr.545  

“Noteikumi par institūciju sadarbību  

bērnu tiesību aizsardzībā” 5.punktu 

 

1. Vispārējie noteikumi.  

 

1.1. Nolikums nosaka Viesītes novada domes (turpmāk – Dome) izveidotās bērnu tiesību 

aizsardzības sadarbības grupas (turpmāk – Darba grupa) darbības pamatprincipus, uzdevumus 

un darba organizāciju valsts un pašvaldības institūciju (turpmāk – institūcija) sadarbībai bērnu 

tiesību aizsardzības jomā. 

1.2. Darba grupa ir ar Domes lēmumu izveidota konsultatīva koleģiāla institūcija, un tās 

darbības teritorija ir Viesītes novada administratīvā teritorija. 

1.3. Darba grupa darbojas, ievērojot Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta izdotos 

tiesību aktus, starptautiskos tiesību aktus, Domes saistošos noteikumus un lēmumus, citus 

Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un šo nolikumu. 

1.4. Katrs Darba grupas loceklis ir atbildīgs par godprātīgu darba grupas uzdevumu un 

pienākumu izpildi, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, tai skaitā, ievērojot personas datu 

aizsardzības prasības un bērnu tiesības. 

 

2. Darba grupas izveidošanas mērķis, uzdevumi un tiesības. 
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2.1. Darba grupas izveidošanas mērķis ir institūciju saskaņota darbība bērnu tiesību aizsardzībā 

Viesītes novada administratīvajā teritorijā. 

2.2. Darba grupas uzdevumi ir: 

2.2.1. izskatīt individuālus gadījumus saistībā ar iespējamiem bērna tiesību pārkāpumiem, 

ja ir nepieciešama ātra rīcība un vairāku institūciju sadarbība, kā arī ja radušos situāciju nav 

iespējams atrisināt vienas institūcijas ietvaros vai nav to izdevies atrisināt ilgstošā laikposmā; 

2.2.2. analizēt situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā un sniedz pašvaldībai 

priekšlikumus novada vai republikas pilsētas bērnu tiesību aizsardzības programmas izstrādei, 

tostarp par nepieciešamajiem pasākumiem institūciju sadarbības sistēmas pilnveidošanai un 

saskaņotai un koordinētai institūciju sadarbībai; 

2.2.3. sniegt Labklājības ministrijai priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidei un sadarbības 

uzlabošanai bērnu tiesību aizsardzības jomā; 

2.2.4. informēt sabiedrību par aktuāliem bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem; 

2.2.5. pildīt citus uzdevumus, atbilstoši kompetencei. 

2.3. Darba grupai ir tiesības: 

2.3.1. pieprasīt un saņemt no valsts, pašvaldību un citām institūcijām Darba grupas 

darbam nepieciešamo informāciju; 

2.3.2. uz Darba grupas sanāksmi pieaicināt nozares speciālistus ar padomdevēja tiesībām; 

2.3.3. ja Darba grupas pārstāvim ir informācija par šo noteikumu 2.1. apakšpunktā 

minētajiem gadījumiem saistībā ar iespējamiem bērna tiesību pārkāpumiem, pārstāvis ierosina 

jautājumu par attiecīgā gadījuma izskatīšanu Darba grupas sanāksmē. 

2.3.4. izskatot individuālo gadījumu, Darba grupas pārstāvji sniedz un analizē viņu rīcībā 

esošo informāciju un saskaņo turpmāko rīcību, vienojoties par katras pārstāvētās institūcijas 

veicamajiem pasākumiem atbilstoši kompetencei. Panākto vienošanos ieraksta Darba grupas 

sanāksmes protokolā. 

2.3.5. ja Darba grupa, izskatot individuālo gadījumu, nevar vienoties par saskaņotu un 

koordinētu sadarbību, tā informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju. Valsts bērnu 

tiesību aizsardzības inspekcija sniedz konsultatīvu un metodisku atbalstu, lai tiktu ievērotas 

bērna intereses. 

2.3.6. piedalīties Domes vai Domes pastāvīgo komiteju sēdēs, iesniegt priekšlikumus 

Darba grupas kompetencē esošajos jautājumos. 

 

3. Darba grupas darba organizācija. 

 

3.1. Darba grupu izveido 5 (piecu) locekļu sastāvā un tajā iekļauj pārstāvjus no: 

3.1.1. Valsts policijas vai pašvaldības policijas; 

3.1.2. pašvaldības sociālā dienesta (divi pārstāvji); 

3.1.3. bāriņtiesas; 

3.1.4. pašvaldības izglītības iestādes vai izglītības speciālistu. 

3.2. Pēc Darba grupas locekļu iniciatīvas Darba grupā var pieaicināt pārstāvjus no: 

3.2.1. izglītības iestādēm; 

3.2.2. bērnu aprūpes iestādēm; 

3.2.3. ieslodzījuma vietām; 

3.2.4. pedagoģiski medicīniskās komisijas; 

3.2.5. pašvaldības administratīvās komisijas; 

3.2.6. Valsts probācijas dienesta; 

3.2.7. Valsts policijas; 

3.2.8.Ārstniecības iestādēm; 

3.2.9. nevalstiskajām organizācijām; 

3.2.10.Individuālu gadījumu izskatīšanai Darba grupa var pieaicināt citus speciālistus.  

3.3. Pirmo Darba grupas sanāksmi sasauc Domes priekšsēdētājs vai Domes priekšsēdētāja 

norīkota amatpersona. Pirmajā Darba grupas sanāksmē Darba grupas pārstāvji no sava vidus uz 

gadu ievēlē Darba grupas vadītāju un vadītāja vietnieku. 
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3.4. Darba grupas sanāksmes sasauc tās vadītājs pēc savas vai Darba grupas locekļu iniciatīvas, 

bet ne retāk kā četras reizes gadā. 

3.5. Darba grupas vadītājs vada Darba grupas darbu, tai skaitā apstiprina Darba grupas 

sanāksmju darba kārtību un vada grupas sanāksmes. 

3.6. Domes norīkota amatpersona (turpmāk tekstā – sekretārs)  protokolē sanāksmes, sagatavo 

izskatāmos materiālus, kā arī nodrošina informācijas apmaiņu starp Darba grupas locekļiem, 

ievērojot normatīvo aktu regulējumu fizisko personu datu aizsardzības jomā. 

3.7. Darba grupas sanāksmes tiek protokolētas, protokolu paraksta sanāksmes vadītājs un 

sekretārs. 

3.8. Darba grupas vadītāja prombūtnes laikā tā pienākumus pilda vadītāja vietnieks. 

3.9. Gadījumā, ja Darba grupas loceklis  ir prombūtnē, tad viņa pienākumus Darba grupā pilda 

darbinieks, kas aizvieto attiecīgo Darba grupas locekli. 

3.10. Darba grupas sanāksmes darba kārtībā paredzētos jautājumus var izskatīt, ja sanāksmē 

piedalās vismaz puse no Darba grupas locekļiem. 

3.11. Darba grupas vadītājs organizē Darba grupas lietvedības kārtošanu saskaņā ar Viesītes 

novada pašvaldībā apstiprinātu lietu nomenklatūru un dokumentu nodošanu arhīvam. 

3.12. Darba grupas darbu materiāltehniski nodrošina pašvaldība. Darba grupas vadītāja, 

vadītāja prombūtnes laikā vadītāja vietnieka un sekretāra darbs tiek apmaksāts atbilstoši 

Viesītes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma nosacījumiem. 

 

4.Noslēguma jautājumi. 

 

4.1. Katrs Darba grupā iesaistītās institūcijas pārstāvis ievēro ētikas un konfidencialitātes 

principus, viņa lēmumi un rīcība atbilst Latvijas Republikas Satversmei, citiem normatīvajiem 

aktiem un publisko tiesību principiem, katras iestādes darba kārtības noteikumiem un 

nolikumam. 

4.2. Nolikums stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri. 

 

 

Viesītes novada pašvaldības 

Domes priekšsēdētājs                                                                      A.Žuks 

 

 

 

20.# 
Par aizdevuma segšanu Valsts kasei par pašvaldības projektiem  

A.Žuks, A.Maļinovska 

 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu un ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 
Izskatīti pašvaldības galvenās grāmatvedes A.Maļinovskas iesniegumi par aizdevuma 

atmaksāšanu Valsts Kasei par pašvaldības projektiem “Meliorācijas sistēmas atjaunošana Viesītes pilsētā 

un Viesītes pagastā”, “Kaļķu ielas rekonstrukcija posmā  no P.Stradiņa ielas līdz Robežu ielai Viesītes 

pilsētā” un “Kompleksi risinājumi siltuumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rites pamatskolā”, jo 

pēc projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Viesītes pilsētā un Viesītes pagastā” darbu izpildes 

Lauku atbalsta dienests ieskaitījis pašvaldības budžetā finansējumu 28177,55 EUR, kuru pašvaldība ir 

tiesīga izlietot aizdevuma segšanai, kā arī pašvaldības budžetā radušies papildus ieņēmumi no nekustamo 

īpašumu izsoles.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 19.janvāra noteikumiem Nr.63 „Valsts aizdevumu 

izsniegšanas un apkalpošanas kārtība”, kas izdoti saskaņā ar likuma par budžetu un finanšu vadību 

36.panta ceturto daļu, 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, ņemot vērā 

domes Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra sēdes lēmumu (prot.Nr.12 atklāti balsojot, par- 7 
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balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura 

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

Viesītes novada pašvaldībai 2017.gadā veikt Valsts kases aizdevumu priekšlaicīgu 

dzēšanu: 

1. Segt Valsts kasē ņemto aizdevumu par pašvaldības projektu “Meliorācijas sistēmas 

atjaunošana Viesītes pilsētā un Viesītes pagastā”. 

2. Aizdevuma segšanai izmantot finansējumu: 

2.1.Lauku atbalsta dienesta piešķirto finansējumu 28177,55 EUR par projekta 

“Meliorācijas sistēmas atjaunošana Viesītes pilsētā un Viesītes pagastā” izpildi; 

2.2. Pašvaldības budžeta līdzekļus 5186,45 EUR. 

3. Segt Valsts kasē ņemto aizdevumu par pašvaldības projektu “Kaļķu ielas rekonstrukcija 

posmā no P.Stradiņa ielas līdz Robežu ielai Viesītes pilsētā” - 52801.00 EUR no 

papildus budžeta ienākumiem līdz aizdevuma pilnīgai dzēšanai. 

4. Segt Valsts kasē ņemto aizdevumu par pašvaldības projektu “Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rites pamatskolā”  - 78520,00 EUR no 

papildus budžeta ienākumiem līdz aizdevuma pilnīgai dzēšanai. 
 

Izpildei – galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai 

Kontrolei – izpilddirektorei S.Lūsei 

  

 

21.# 
Par izmaiņām grāmatvedības uzskaitē   

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu un ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

           Izskatīts Viesītes novada pašvaldības galvenās grāmatvedes A.Maļinovskas iesniegums 

par atļauju pārvirzīt no īstermiņa debitoriem uz ilgtermiņa šaubīgajiem debitoriem parādus 

diviem klientiem. Debitoru parāds ilgāks par 1 gadu. 

           Pamatojoties uz Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.585 

„Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizēšanu”, ņemot vērā domes Finanšu 

komitejas 2017.gada 14.decembra sēdes lēmumu (prot.Nr.12),  atklāti balsojot, par- 7 balsis 

(Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura 

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

           Atļaut Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības un finanšu nodaļai pārvirzīt no 

īstermiņa debitoriem uz ilgtermiņa šaubīgajiem debitoriem parādus šādiem klientiem: 

1. SIA “UNISOIL”- 14,88 EUR. 

2. D.J. – 873,23 EUR. 

 

Atbildīgais – galvenā grāmatvede A.Maļinovska 

Kontrolei – pašvaldības izpilddirektorei 

 

22.# 
Par pašvaldības līdzfinansējumu fonda “Sibīrijas bērni” projektiem 

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu un ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

            Izskatīts Nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” valdes locekles Dzintras Gekas-Vaskas 

2017.gada 4.decembra iesniegums, kurā lūdz 2018.gadā pašvaldības budžetā paredzēt atbalstu 

fonda projektiem – konferencei un koncertam “Aizvestajiem” par godu 1941.gadā izsūtīto 

piemiņai, bērnu zīmējumu – sacerējumu konkursu organizēšanai, filmas “Tālā zeme Sibīrija- 
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Omskas, Tomskas un Altaja apgabals” montāžai, ekspedīcijas uz Tāļajiem Austrumiem 

organizēšanai. 

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

pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta 2.daļas 6.punktu, 21. panta 27.punktu,  Ministru kabineta 

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

grāmatvedības uzskaiti”, domes Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra sēdes lēmumu 

(prot.Nr.12), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, 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 200,00 EUR, lai finansiāli 

atbalstītu Nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” plānotos projektus 2018.gadā (konference un 

koncerts “Aizvestajiem” par godu 1941.gadā izsūtīto piemiņai, bērnu zīmējumu – sacerējumu 

konkursa organizēšanai, filmas “Tālā zeme Sibīrija- Omskas, Tomskas un Altaja apgabals” 

montāžai, ekspedīcijas uz Tālajiem Austrumiem organizēšanai). 

 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Nodibinājumam ”Fonds Sibīrijas bērni” 

  

23.# 

Par pirmsskolas izglītības pedagogu mēneša darba algu 

___________________________________________________________ 

A.Žuks  

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu un ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, Izglītības likuma 14.panta 16. un 22. punktiem, 

2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

8. punktu, saskaņā ar 2013.gada 22.maijā apstiprināto Kārtību „Par Viesītes novada pašvaldības 

budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”, atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons 

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

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

 

Noteikt no 2018.gada 1.janvāra pirmsskolas izglītības pedagogu mēneša darba algas 

likmi 680.00 EUR un darba slodzi 0,9 (36 stundas nedēļā). 

 
Zināšanai: PII „Zīlīte” vadītājai A.Orbidānei, Rites pamatskolas direktorei I.Maševskai, finansistei 

L.Medveckai, algu grāmatvedei D.Pērkonei,  

 

 

 

 

 

24.# 
Par izmaiņām amatu klasifikācijas sarakstā  

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu un ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

 Saskaņā ar 2013.gada 22.maijā apstiprināto Kārtību „Par Viesītes novada pašvaldības 

budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”, Viesītes novada pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu (jaunā redakcijā), domes Finanšu komitejas 
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2017.gada 14.decembra sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti balsojot, par- 6 balsis (Alfons Žuks, 

Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret-nav, atturas-

1 (Pēteris Līcis), Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

          Ar  2018.gada 1.janvāri  veikt grozījumus Viesītes novada pašvaldības institūciju 

amatu klasifikācijas sarakstā: 

 

1. Sadaļā Grāmatvedības un finanšu nodaļa: 

1.1.amata vienībai grāmatvede palielināt amatalgu no 704,00 EUR uz 741,00 EUR; 

1.2.amata vienībai kasieris Rites pagasta pārvaldē palielināt amatalgu no 514,00 EUR 

uz 594,00 EUR 

1.3.amata vienībai  kasieris Saukas pagastā samazināt slodzi no 0,9 uz 0,7 (amatalga 

no 464,00 EUR uz 380,80 EUR) 

2. Sadaļā Jaunatnes iniciatīvu centrs amata vienībai jaunatnes darbinieks palielināt  

slodzi no 0,5 uz 1,0 un amatalgu no 190,00 EUR uz 450,00 EUR. 

3. Sadaļā Sociālais dienests: 

3.1.amata vienībai sociālais darbinieks darbā ar ģimeni un bērniem palielināt  

amatalgu no 631,00 EUR uz 704,00 EUR; 

3.2.amata vienībai sociālais darbinieks (2 vienības) palielināt amatalgu no 631,00 uz 

704,00 EUR; 

3.3.amata vienībai apkopēja samazināt slodzi no 0,8 uz 0,7 (amatalga no 305,00 EUR 

uz 301, EUR). 

4. Sadaļā Kultūras organizatori (Viesītes kultūras pils):   

4.1.amata vienībai deju kolektīva vadītājs palielināt slodzi no 0,8 uz 1,2 (amatalgu no 

381,60 EUR uz 620,40 EUR) 

4.2. papildināt ar amata vienību Interešu pulciņa vadītājs  0,3 slodzes, klasifikācijas 

kods 343528;  pilnā amatalga 517,00 EUR, amatalga 155,10 EUR . 

5. Sadaļā Kultūras organizatori (Rites pagasts) amata vienībai ansambļa vadītājs 

palielināt slodzi no 0,25 uz 0,35 (amatalga no 119,25 EUR uz 180,95 EUR). 

6. Sadaļā Kultūras organizatori (Elkšņu pagasts) 

6.1.amata vienībai ansambļa vadītājs palielināt slodzi no 0,25 uz 0,35 (amatalga no 

119,25 EUR uz 180,95 EUR), 

6.2.amata vienībai interešu pulciņa vadītājs palielināt slodzi no 0,25 uz 0,3 ( amatalga 

no 119,25 EUR uz 155,10 EUR). 

7. Sadaļā Bibliotēkas ( Viesītes pilsētas bibliotēka) amata vienībai dežurants samazināt 

slodzi no 0,5 uz 0,4 ( amatalga no 197,50 EUR uz 178,00 EUR). 

8. Sadaļā Sporta organizators palielināt amata slodzi no 0,5 uz 1,0 (amatalga no 238,50 

EUR uz 517,00 EUR). 

9. Sadaļā Muzejs “Sēlija” amata vienībai apkopēja palielināt slodzi no 0,2 uz 0,4 

(amatalga no 76.00 EUR  uz 172.00 EUR). 

10. Sadaļā Rites pamatskola amata vienībai skolotāja palīgs palielināt amatalgu no 426,00 

EUR uz 488,00 EUR. 

11. Sadaļā PII “Zīlīte” 

11.1. amata vienībai veļas pārzine samazināt slodzi no 0,5 uz 0,4  (amatalga no 190,00 

EUR uz 172,00EUR); 

11.2. amata vienībai skolotāja palīgs ( 6 vienības) mainīt amatalgu no 388,00 EUR 

uz 488,00 EUR. 
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Pašvaldības juristei I.Ertei un finansistei L.Medveckai  veikt nepieciešamos grozījumus amatu 

klasifikācijas sarakstā. 

 
Zināšanai un izpildei: struktūrvienību un iestāžu vadītājiem  

Kontrolei: izpilddirektorei S.Lūsei   

 

25.# 
Par Viesītes novada pašvaldības institūciju amatalgu klasifikācijas saraksta 

apstiprināšanu 2018.gadam 

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu un ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatīts sagatavotais projekts “Viesītes novada pašvaldības institūciju amatu 

klasifikācijas saraksts 2018.gadam” sakarā ar minimālās mēneša darba algas palielināšanos no 

380,00 EUR uz 430,00 EUR saskaņā ar 29.08.2017. grozījumiem Ministru kabineta noteikumos 

Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normāla darba laika ietvaros un 

minimālās stundu tarifa likmes aprēķināšanu”. 

Izvērtējot pašvaldības finansiālās iespējas darbinieku mēneša darba algas palielināšanā, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 41.pantu, likumu 

„Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”, Ministru 

kabineta 29.01.2013. noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, ņemot vērā domes 

Finanšu komitejas 2017.gada 14.decembra sēdes lēmumu (prot.Nr.12), atklāti balsojot, par- 7 

balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Pēteris Līcis, Roberts Orups, 

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

 

1. Sakarā ar minimālās mēneša darba algas palielināšanos, ar 2018.gada 1.janvāri  

palielināt mēneša darba algu šādām algu grupām: 

1.1.no 380,00 EUR līdz 420,00 EUR palielināt par 50,00 EUR;    

1.2.no 421,oo EUR līdz 500,00 EUR palielināt par 40,00 EUR; 

1.3.no 501,00 EUR līdz 600,00 EUR palielināt par 30,00 EUR; 

1.4.no 601,00 EUR līdz 700,00 EUR palielināt par 20,00 EUR. 

2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības institūciju amatu klasifikācijas sarakstu 

2018.gadam (saraksts pielikumā uz  9  lapām). 

3. Pašvaldības juristei un iestāžu vadītājiem veikt nepieciešamos grozījumus darbinieku 

darba līgumus. 

 

Izpildei- pašvaldības juristei I.Ertei, finansistei L.Medveckai, iestāžu vadītājiem 

Atbildīgais par klasifikācijas sarakstu – pašvaldības izpilddirektore S.Lūse. 

 

 

26.# 
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 

L.Zvirbule, D.Černauskis 

L.Zvirbule – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu un ierosina to apstiprināt. 

D.Černauskis – iebilst par dzīvokļa piešķiršanu G.B. Uzskata, ka dzīvoklis viņam nav īsti 

vajadzīgs. 

S.Matačina – šis dzīvoklis G.B. nepieciešams, lai atgūtu savu mazgadīgo bērnu. 

A.Žuks – pagaidām atlikt dzīvokļa piešķiršanu un, lai sociālais dienests un bāriņtiesa dod savu 

atzinumu par dzīvokļa nepieciešamību personai. 
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Deputātiem iebildumu nav. 

                                               Pamats: Komunālo jautājumu komisijas 14.12.2017. 

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- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Pēteris Līcis, Roberts Orups, 

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

 

1. Uzņemt G.P. dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Smilšu ielā 31-46, Viesītē, slēdzot 

terminēto īres līgumu līdz 30.04.2017. 

2. Uzņemt G.B. nelabiekārtotu dzīvokļu rindā  

3. Uzņemt J.D. dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Sporta iela 23-18, Viesīte, slēdzot  

terminēto īres līgumu līdz 30.04.2018. 

4. Uzņemt I.B.nelabiekārtotu dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Brīvības ielā 6-4, Viesīte, 

Viesītes nov., slēdzot terminēto īres līgumu līdz 30.04.2018. 

5. Uzņemt R.A., dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Pavasara ielā 4a-32, Viesīte, Viesītes 

nov., slēdzot terminēto īres līgumu līdz 30.04.2018. 

6. Uzņemt M.R.dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Smilšu ielā 31-34, Viesītē, slēdzot 

terminēto īres līgumu līdz 30.04.2018. 

7. Uzņemt M.O.dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Meža ielā 21-11, Viesīte, Viesītes nov., 

slēdzot terminēto īres līgumu līdz 30.04.2018. 

8. Atteikt G.J. deklarēties adresē Brīvības ielā 6-7, Viesītē, Viesītes nov., jo nav juridiska 

pamata to darīt. 

9. Uzņemt G.J. dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli „Deši”-8, Viesītes pag., Viesītes nov., 

slēdzot terminēto īres līgumu līdz 30.04.2018. 

 
Zināšanai: Komunālo jautājumu komisijai, iedzīvotāju reģistram, SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 

 

27.# 

Par īres līguma pagarināšanu 

L.Zvirbule 

L.Zvirbule – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu un ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

                                                Pamats: Komunālo jautājumu komisijas 14.12.2017. 

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- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta 

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

dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut pagarināt īres līgumus līdz 30.04.2018. šādam īrniekam:  

 

Nr.p. 

k. 
Uzvārds Adrese 

1 --------------- Smilšu 31-38, Viesīte 

 

2. SIA „ Viesītes komunālā pārvalde” veikt nepieciešamās izmaiņas īrnieka īres 

līgumā. 



25 

 

 
Zināšanai: Komunālo jautājumu komisijai, iedzīvotāju reģistram, SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 

 

 

28.# 
Par nekustamā īpašuma Viesītes novada, Rites pagasta, ''Dobrāni'' 

 atsavināšanas piedāvājumu 

A.Žuks, I.Erte 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu un ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 
 

Ir sagatavota dokumentācija nekustamā īpašuma Viesītes novada, Rites pagasta, ''Dobrāni''-----

--------------- atsavināšanai.        

 Ar V.B. personas kods ------------------dzīvo: Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes 

lietošanas tiesības un ir noslēgts zemes nomas līgums par nekustamo īpašumu, kurš veidojies 

zemes vienības atdalīšanas no zemes vienības kadastra apzīmējums bija rezultātā. 

V.B.ir iesniedzis atsavināšanas ierosinājumu, ka vēlas nopirkt īpašumu. 

Saskaņā ar Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 8.pantu tika veikta nekustamā 

īpašuma novērtēšana, pieaicinot (SIA ‘’Jureal’’, reģ. Nr. 42403025527, sertifikāts 

Nr.81).Īpašums novērtēts par EUR 1700.00 (viens tūkstotis septiņi simti euro un 00 centiem), 

kas arī  ir noteikta kā nosacītā cena, pamatojoties uz Viesītes novada pašvaldības Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas  komitejas lēmumu.  

V.B. jāsedz izdevumi par īpašuma uzmērīšanu novērtēšanu EUR 957,59 (deviņi simti 

piecdesmit septiņi euro un 59 centi). 

Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 3.panta 2.punkts nosaka, ka publiskā persona 

var atsavināt mantu pārdodot par brīvu cenu. Savukārt likuma 37.panta 4.punts nosaka, ka šī 

likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās personas var iegūt mantu par brīvu cenu, kas ir nosacītā 

cena.  

Savukārt V.B. ir persona, kas minēta šī likuma 4.panta ceturtajā daļā 8.punktā : persona, kurai 

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru 

pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu. 

Pamatojoties uz minēto un pamatojoties uz Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 

3.panta 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 8.punktu un 37 pantu., kā arī likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 

14.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 14.decembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot, par- 7 

balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Pēteris Līcis, Roberts Orups, 

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

 

1. Atsavināt, pārdodot par naudu, V.B. nekustamo īpašumu Viesītes novada, Rites 

pagasta, ‘’Dobrāni'', sastāvošu no 1(vienas) zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā, ar kopējo 

platību 1,32 (viens komats trīsdesmit divi) hektāri, par nosacīto cenu EUR 1700.00 (viens 

tūkstotis septiņi simti euro un 00 centi). 

2. ----------segt izdevumus par īpašuma uzmērīšanu EUR 957,59 (deviņi simti piecdesmit 

septiņus euro un 59 centus). 

3. -------------mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas iesniegt dokumentu par 

piekrišanu pirkt nekustamo īpašumu un noslēgt Pirkuma līgumu, samaksājot noteiktās summas, 

naudu ieskaitot Viesītes novada pašvaldības kontā LV66UNLA0009013130395, A/s SEB banka, kods 

UNLALV2X009. 

4. Slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma pirkšanu saskaņā ar šī lēmuma 

noteikumiem. 

5. Pēc naudas samaksas pilnā apmērā, domes priekšsēdētājam parakstīt nostiprinājuma 

lūgumu zemesgrāmatai par īpašuma tiesību pāreju -----------------uz nekustamo īpašumu. 
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Izpildei: pašvaldības juristei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

 

29.# 
Par zemes nomas līgumu slēgšanu 

A.Žuks, I.Erte 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu un ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

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 14.decembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, 

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

nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Slēgt zemes nomas līgumus līdz 2022.gada 31.decembrim: 

1.1. ar Kooperatīvo sabiedrību ‘’Ritenis’’, rpar nomas tiesību piešķiršanu uz 

zemes vienību Viesītes novada Saukas pagastā, ar kadastra apzīmējumu 56880070072  1,6 ha 

platībā lauksaimniecības vajadzībā ar 2018.gada 1.janvāri; 

1.2.  ar A.C. par nomas tiesību piešķiršanu uz zemes vienību Viesītes novada Saukas 

pagastā, ar kadastra apzīmējumu 56880040263  2,6 ha platībā lauksaimniecības vajadzībā ar 

2018.gada 1.janvāri. 

 

2. Slēgt zemes nomas līgumu līdz 2029.gada 31.decembrim ar I.Z. par nomas tiesību 

piešķiršanu uz zemes vienību Viesītes novada, Viesītes pagastā, ‘’Pie Akmens-3’’ (īpašuma 

kadastra Nr. 56350120076)  0.06 ha platībā rekreācijas vajadzībām. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

30.# 
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

A.Žuks, S.Puzāne 

S.Puzāne– ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

A.Žuks- ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

           Pamatojoties uz  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmo daļu, Ministru 

kabineta 20.06.2006. noteikumu ''Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība'' IV.daļas 23.3.punktu, 

ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 

2017.gada 14.decembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, 

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

nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

        Noteikt zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 56880020069, Saukas pagastā, Viesītes 

novadā, 0,2 ha platība, zemes lietošanas mērķi 0101 - zeme uz kuras galvenā saimnieciska 

darbība ir lauksaimniecība. 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei  
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31.# 

Par būvju lietošanas mērķa maiņu 

A.Žuks, S.Puzāne  

S.Puzāne– ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

A.Žuks- ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 
        Pamatojoties uz Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumu Nr. 1620 ”Noteikumi par būvju 

klasifikāciju” 7.punktu, Ministru kabineta 10.01.2012.noteikumu Nr. 48 ‘’Būvju kadastrālās  

uzmērīšanas  noteikumi’’  3.punktu, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 14.decembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot, par- 7 

balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Pēteris Līcis, Roberts Orups, 

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

 1.Mainīt ēku un telpu lietošanas kodus sekojošā kārtībā:  

 

1.1. Noliktavai ar adresi ‘’Aumaņi’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra apzīmējumu 

56350090013006, mainīt ēkas galvenā lietošanas veida kodu no 1252 uz 1251; 

1.2. Noliktavai  ar adresi ‘’Aumaņi’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra apzīmējumu 

56350090013007 , mainīt ēkas galvenā lietošanas veida kodu no 1252 uz 1251; 

1.3. Ēkai  ar adresi Kaļķu iela 2, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra apzīmējumu 

56150010662002, mainīt ēkas galvenā lietošanas veida kodu no 1274 uz 1251; 

1.4. Ēkai ar adresi ‘’Nismava’’, Viesītes pag., Viesītes nov.,  ar kadastra apzīmējumu 

56350090122002, mainīt ēkas galvenā lietošanas veida kodu no 1252 uz 1251; 

1.5. Ēkai ar adresi ‘’Lazdāru Pērle’’, Viesītes pag., Viesītes nov.,  ar kadastra apzīmējumu 

563501001000001, mainīt ēkas galvenā lietošanas veida kodu no 1211 uz 1212; 

1.5. Ēkai ar adresi ‘’Druviņas’’, Viesītes pag., Viesītes nov.,  ar kadastra apzīmējumu 

56350120028003,  mainīt vienīgās telpu grupas lietošanas veida kodu no 1271 uz  125110101. 

2.Lēmumu iesniegt VZD Jēkabpils birojā. 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei  

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

32.# 

Par adrešu piešķiršanu  

A.Žuks, S.Puzāne  

S.Puzāne– ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

A.Žuks- ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

             Pamatojoties uz Ministru kabineta 12.2015. noteikumiem Nr. 698” Adresācijas 

noteikumi” un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, ņemot vērā domes 

Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 14.decembra 

sēdes lēmumu, atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, 

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

dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt sekojošas adreses zemei un būvēm uz tās:  

1.1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56880040245 un uz tās esošajām būvēm ar 

kadastra apzīmējumiem 56880040245010 (pagrabs), 56880040245011 (klēts), 

56880040245012 (šķūnis), 56880040245013 (šķūnis), 56880040245014 (saimniecības ēka), 

56880040245015 (šķūnis); 56880040245001 (klēts); 56880040245002 (šķūnis), 

56880040245003 (šķūnis); 56880040245005 (šķūnis);56880040245006 (šķūnis); 

56880040245007 (šķūnis), piešķirt adresi ‘’Ķoniņi’’, Saukas pag., Viesītes nov., LV 5224; 
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1.2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56800010051 un uz tās esošajām būvēm ar kadastra 

apzīmējumiem 56800010051001 (dzīvojamā māja), 56800010051003 (šķūnis)  un 

56800010051002 (kūts), piešķirt adresi ‘’Vīnlejas’’, Rites pag., Viesītes nov., LV 5228; 

1.3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56880040251 un uz tās esošajai būvei ar kadastra 

apzīmējumu 56880040251001 (lauksaimniecības atpūtas ēka), piešķirt adresi  ‘’Lazdas’’, 

Saukas pag.,  Viesītes nov., LV 5224; 

1.4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56880060173 un uz tās esošajai būvei ar kadastra 

apzīmējumu 56880060083001 (skolas mācību korpuss), piešķirt adresi ‘’Vecsauka’’, Saukas 

pag., Viesītes nov., LV 5224; 

1.5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56880060113 un uz tās esošajām būvēm ar kadastra 

apzīmējumiem 568880060113001 (ferma), 56880060113002 (šķūnis),  56880060113005 

(kalte), 568880060113006 (šķūnis), 56880060113007 (šķūnis),  56880060113011 (gateris-

šķūnis), 56880060113014 (ferma), 56880060113003 (klēts), 56880060113004  (katlu māja), 

piešķirt adresi ‘’Vecsaimniecība’’, Saukas pag., Viesītes nov., LV 5224. 

 

2. Lēmums nosūtāms VZD Jēkabpils klientu apkalpošanas centram. 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei  

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

33.# 

Par izmaiņām valsts adrešu reģistrā 

A.Žuks, S.Puzāne  

S.Puzāne– ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

A.Žuks- ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

           Pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr.698” Adresācijas 

noteikumi” un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, ņemot vērā domes 

Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 14.decembra 

sēdes lēmumu, atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, 

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

dome NOLEMJ: 

1. Likvidēt  adresi:  Dižozolu iela, Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes nov. 

 

2. Lēmums nosūtāms VZD Jēkabpils klientu apkalpošanas centram. 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei  

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

 

34.# 

Par medību tiesību līguma grozījumiem  ar mednieku biedrību ‘’Lone’’ 

A.Žuks, S.Puzāne 

S.Puzāne– ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

A.Žuks- ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 
 

2017.gada 5.decembrī ir saņemts iesniegums no mednieku biedrības ‘’Lone’’, reģistrācijas Nr. 

40008122238, juridiska adrese: Ezera iela 5, Lone, Saukas pag., Viesītes nov., LV 5224, valdes 

locekļa par medību tiesību piešķiršanu uz zemes vienībām Viesītes novada, Saukas pagastā, ar 

kadastra apzīmējumiem 56880070088 3,1 ha platībā un 56880040301 2,1 ha platībā, kas atrodas 

Viesītes novada pašvaldības lietojumā, kā arī valdījumā pamatojoties uz Zemes pārvaldības 

likuma 17.panta pirmo daļu, kurā teikts, ka rezerves fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma 

tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz 
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brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda 

vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.  

Konstatēts, ka ar kolektīvu ir noslēgts līgums 2017.gada 18.maijā un būtu nepieciešams 

vienkārši pievienot šīs divas zemes vienības jau pie līguma pievienotajam  zemju sarakstam. 

Izskatot iesniegumu un pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 12., 15. un 21.pantiem, 

Medību likuma 29.pantu, Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo un otro daļu, ņemot vērā 

domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 

14.decembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs 

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

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

             Nodot medību tiesības un pievienot pie 2017.gada 18.maija Medību tiesību līguma, kas 

noslēgts starp starp Viesītes novada pašvaldību, reģ. Nr.90000045353, jurid.adrese: Brīvības 

iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV 5237  un Mednieku biedrību ‘’Lone’’, reģ. Nr. 

40008122238, juridiskā adrese: Ezera iela 5, Lone, Saukas pag., Viesītes nov., LV 5224, līguma 

pielikuma, kurā uzskaitītas medību platības, zemes vienības: 

Kadastra Nr. Platība T.sk.mežs  

56880070088 3,1 3,1  

56880040301 2,1 2,1  

 

Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei, pašvaldības juristei  

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

35.# 

 

Par grozījumu  Viesītes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu apsekošanas un 

sakārtošanas komisijas nolikumā 

A.Žuks, S.Puzāne  

S.Puzāne– ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

A.Žuks- ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

     Izskatot Viesītes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu apsekošanas un sakārtošanas 

komisijas  priekšsēdētāja vietnieka Gata Puzāna iesniegumu ar lūgumu veikt grozījumus 

komisijas nolikuma 3.2.8. punktā, paredzot, ka komisija sagatavo arī atzinumu par to, ka koki 

cērtami bez pašvaldības atļaujas, rīkojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 

‘’Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža’’, pamata un pamatojoties uz likuma ''Par 

pašvaldībām'' 12.pantu, 15.pantu un  Ministru kabineta  02.05.2012. noteikumu Nr.309  

‘’Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža’’4.un 5.punktiem, ņemot vērā domes Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 14.decembra sēdes 

lēmumu, atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, 

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

NOLEMJ: 

Izdarīt grozījumu 2017.gada 30.jūlija sēdē apstiprinātajā Viesītes novada pašvaldības 

Nekustamo īpašumu apsekošanas un sakārtošanas komisijas nolikuma 3.2.8. punktā un 

izteikt to šādā redakcijā: 

‘’ sagatavo koku ciršanas atļaujas vai atzinumus par koku ciršanu bez atļaujas, rīkojoties 

saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.309 ‘’Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža’’. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei  

Zināšanai: Nekustamo īpašumu apsekošanas un sakārtošanas komisijai 
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36.# 

 

Par 2015.gada 20.maija Viesītes novada domes lēmuma precizēšanu 

A.Žuks, S.Puzāne 

S.Puzāne– ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

A.Žuks- ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

    Izskatot galvenās grāmatvedes Anitas Maļinovskas informāciju  par Viesītes novada domes 

2015.gada 20.maija lēmuma Nr.27, prot.Nr.7 ‘’Par nosaukuma piešķiršanu Viesītes novada 

pašvaldībai piekritīgajam zemes īpašumam un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā’’ 

atcelšanu, jo lēmums nav izpildīts, īpašums nav atsavināts un grāmatvedības datos ir 

neatbilstība, pamatojoties uz  likuma ''Par pašvaldībām'' 12. pantu, ņemot vērā domes Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 14.decembra sēdes 

lēmumu, atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, 

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

NOLEMJ: 

            Precizēt Viesītes novada domes 2015.gada 20.maija lēmuma Nr.27, prot.Nr.7 ‘’Par 

nosaukuma piešķiršanu Viesītes novada pašvaldībai piekritīgajam zemes īpašumam un īpašuma 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā’’ un atcelt lēmuma 3.un 4.punktus par nekustamā 

īpašuma “Valteri”, Saukas pagastā, Viesītes novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā un 

atsavināšanu. 

 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

37.# 

Par projekta iesnieguma  Nr. 4.3.1.0/17/A003  

‘’Viesītes katlu mājas efektivitātes paaugstināšana’’ atsaukšanu 

M.Blitsons, A.Žuks, R.Orups 

 

M.Blitsons– ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, skaidro par situāciju ar šo projekta 

pieteikumu. Tā kā dome nolēma nebūvēt siltumtrasi uz Viesītes kultūras pili, tad nav 

nepieciešams projekts ar tik lielām katlu jaudām. 4.5 megavati.  Ir vajadzīgi mazāki megavati . 

Nākošais uzsaukums būs 1.februārī. Līdz ar to vajag jaunu TEP. 

Katla maiņa nav tik aktuāla, aktuālāk būtu priekškurtuves remonts. To varētu nākošajā gadā 

remontēt un katlu 2019.gadā. Ēkas atjaunošana nav paredzēta šajā projektā, tikai iekārtu 

atjaunošana..  

Deputāti debatē par jautājumu un vienojas, ka uzdotu SIA “Viesītes komunālā pārvalde”  startēt 

otrajā kārtā ar katla projektu par 4 megavatiem un iesniegt projekta pieteikumu. 

Jautājumu sagatavot uz ārkārtas domes sēdi š.g.29.decembrī. 

 

A.Žuks- ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu.  

Deputātiem iebildumu nav. 

 

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

55403000541 iesniegums, kurā tiek lūgts izskatīt jautājumu ‘’Par projekta iesnieguma Nr.4.3.1. 

0/17/A003 ‘’Viesītes katlu mājas  efektivitātes paaugstināšana’’, atsaukšanu’’ sakarā ar to, ka 

2017.gada 16.novembra sēdē dome nolēma neņemt dalību ‘’Darbības programmas ‘’Izaugsme 

un nodarbinātība’’ 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa ‘’Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER 

izmantošana centralizētajā siltuma apgādē’’ otrās projektu iesniegumu atlases kārtā ar projektu 

‘’Siltumtīklu paplašināšana Viesītē no Pavasara ielas 4A līdz Smilšu ielai 2 un siltummezgla 

uzstādīšana’’. 



31 

 

Ja netiek būvēta siltumtrase, tad projektā paredzētā kopīgā jauda ir par lielu.  Arī finanšu līdzekļi 

tiks izmantoti nelietderīgi.  

Pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 12.pantu, ņemot vērā domes Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 14.decembra sēdes 

lēmumu, atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, 

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

NOLEMJ: 

 

Atsaukt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ projekta 

pieteikumu ‘’Viesītes katlu mājas efektivitātes paaugstināšana’’ programmā ‘’Izaugsme un 

nodarbinātība  4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa ‘’Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER 

izmantošana centralizētajā siltuma apgādē’’. 

 

Izpildei: SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājam  

Zināšanai: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

38.# 

Par piedāvājumu dzīvokļu atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā  

A.Žuks            

I.Erte– ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

A.Žuks- ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

                                                                                                                                                                                                                                   

Ar ------------------ ir noslēgts īres līgums par dzīvokli  Nr.6 (seši), kas atrodas Viesītes novada, 

Viesītē, Brīvības ielā 4. 

2017.gada 14.jūlijā -------------ir iesniegusi iesniegumu, ka vēlas nopirkt viņas īrēto 

dzīvokli. 

Likuma ‘’Publiskas personas mantas atsavināšanas likums’’45.pants atļauj dzīvokļus 

pirkt, izmantojot pirmpirkuma tiesības dzīvokļu īrniekiem. 

 Likuma ''Publiskas personas  mantas atsavināšanas likums’’ 45.pants nosaka, ka starp 

dzīvoklī dzīvojošajiem pilngadīgajiem ģimenes locekļiem jābūt notariāli apliecinātai 

vienošanās par dzīvokļa pirkšanu uz kāda ģimenes locekļa vārda. Vienošanās nav 

nepieciešama, jo pilngadīgo ģimenes locekļu nav. 

Samaksa veicama euro. 

Veicot atsavināmā dzīvokļu īpašumu tirgus novērtējumu, sertificēts nekustamā īpašuma 

vērtētājs Ivars Šapkins noteicis dzīvoklim Nr.6 vērtību EUR 500.00 (pieci simti euro un 00 

centi), taču kadastrālā vērtība ir EUR 508.00 (pieci simti astoņi euro un 00 centi), līdz ar to 

pārdošanas vērtība nosakāma EUR 508.00 (pieci simti astoņi euro un 00 centi). 

  Par dokumentu sagatavošanu atsavināšanai Viesītes novada pašvaldība ieguldījusi EUR 

122.20 (viens simts divdesmit divus euro un 20 centus).  

 Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

45.pantu un likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā domes 

Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2017.gada 14.decembra 

sēdes lēmumu, atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, 

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

dome NOLEMJ: 

1. Atsavināt, pārdodot par naudu, -------------------dzīvokli nr.6 (seši)  un ar to saistītās 

374/3245 (trīs simti septiņdesmit četras trīs tūkstoši divi simti četrdesmit piektās) 

domājamās daļas no divām būvēm  un zemes gabala kopīpašuma (turpmāk –dzīvokļa 

īpašums), kas atrodas Viesītes novada, Viesītē, Brīvības ielā 4 (četri), izmantojot 

pirmpirkuma tiesības kā dzīvokļa īrniekam. 

2. ---------------veikt samaksu par dzīvokļa īpašumu EUR 508.00 (pieci simti astoņus euro 

un 00 centus), un izdevumus par dokumentu sagatavošanu  EUR 122.20 (viens simts 

divdesmit divus euro un 20 centus), ieskaitot naudu Viesītes novada pašvaldībai, A/s 
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SEB banka, kods UNLALV2X009, konts LV66UNLA0009013130395,  1 (viena) 

mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas, vai vienoties par citu samaksas termiņu. 

3. Pēc samaksas veikšanas noslēgt pirkuma līgumu par dzīvokļa īpašumu  un veikt visas 

darbības, lai reģistrētu to zemesgrāmatā . 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

39.# 

Par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz  

Viesītes novada pašvaldībai piederošo būvi 

 

A.Žuks, I.Erte 

I.Erte– ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

A.Žuks- ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Viesītes novada pašvaldībai pieder būvju īpašums ‘’Skolas māja’’, Rites pagasts, Viesītes 

novads ar kadastra Nr. 56805030006, sastāvošs no vienas būves. 

Zemes īpašnieks, uz kuram piederošās zemes vienības  atrodas būve, ir izteicis vēlēšanos 

būvi pirkt. 

Lai varētu veikt šo darījumu, ir nepieciešams šo būvju īpašumu reģistrēt zemesgrāmatā 

un nostiprināt uz to īpašuma tiesības pašvaldībai.  

Pamatojoties uz to, ka Viesītes novada pašvaldības valdījumā atrodas būvju īpašums ‘’Skolas 

māja’’, Rites pag., Viesītes nov., saskaņā ar likumu: Par pašvaldībām 14.panta 2.punktu, Par 

nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā 36.panta pirmās daļas 6.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likumu, atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, 

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

nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Nostiprināt zemesgrāmatā Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības uz būvju 

īpašumu ‘’Skolas māja’’, Rites pag., Viesītes nov. 

2. Pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā uzsākt būves novērtēšanu un atsavināšanas procesu. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

 

 

40.# 

Par dalību projekta “Baltic Smart Heating”/Baltijas Gudrā apkure/ koncepta izstrādē 

un iesniegšanā Baltijas jūras reģiona programmā 2014 - 2020 
____________________________________________________ 

G. Dimitrijeva, A.Žuks  

G.Dimitrijeva - ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, skaidro projekta mērķus un 

uzdevumus.Tas būtu inovāciju projekts, kas saistīts arī ar mūsu attīstības programmu. Jauna 

pieredze, 20 attālinātas nolasīšanas siltuma skaitītāji, mērījumu veikšana un analīze. Analizēs 

mūsu ēku siltumefektivitāti, būs slēdziens ko darām labi un ko ne tik labi. Projekta kopējās 

izmaksas ~60 tūkstoši, līdzfinansējums 15%. Apmācībās varēs piedalīties 5 cilvēki no mums – 

Viesītes komunālās pārvaldes speciālisti, būvinženieris, bet jāzina angļu valoda, jo tas ir 

starptautisks projekts ar sadarbības partneriem ārzemēs. Projekts sāktos 2019.gadā un noritētu 2-

3 gadus. 

A.Žuks- ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Sadarbībā ar partneriem  Baltijas jūras reģionā - uzņēmējdarbības kameru Vācijā , uzņēmumu  

Zviedrijā , vietējām pašvaldībām, komunālo pakalpojumu sniedzējiem, universitātēm un 
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pētniecības institūtiem Lietuvā, Vācijā, Polijā, Dānijā tiek veidots projekta koncepts Baltijas 

jūras reģiona programmā 2014 – 2020.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Viesītes novada attīstības programmas 

2014.-2020.gadam ilgtermiņa prioritātes IP2 Stratēģiskais mērķis 2: „Uzlabot iedzīvotāju dzīves 

kvalitāti”, vidēja termiņa prioritātes VP2 “Gudras novada pārvaldes veidošana” un VP5 

„Atbalsts zaļai uzņēmējdarbībai”, Rīcības plānu 2014.-2020.gadam RV .2.1 „Speciālistu 

kvalifikācijas celšana, iesaiste ES projektos, pieredzes apmaiņas pasākumi” Uzdevums 4 

“Informācijas tehnoloģiju un inovāciju pielietošana pārvaldes darba attīstībā”, Uzdevums 30 

“Sadarbības veicināšana atjaunojamās enerģijas un citās videi draudzīgās jomās”, atklāti 

balsojot, par- 3 balsis (Iveta Līce, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret- nav, atturas -4 balsis( 

Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis), Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Neatbalstīt  projekta “Baltic Smart Heating”/Baltijas Gudrā apkure/ koncepta 

izstrādi sadarbībā ar partneriem Vācijā, Zviedrijā, Lietuvā, Dānijā, Polijā un iesniegt 

projektu  Baltijas jūras reģiona programmā 2014 – 2020. 

2. Viesītes novada pašvaldībai uzņemties partnera lomu un projekta apstiprināšanas 

gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 15% no partnera attiecināmajām izmaksām.  

 

41.# 

Par 2017.gada 17.maija lēmuma Nr.32 “Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē 

projekta “Pašvaldības ceļa V19 Jaunkančuki-Priede- Ikšķiles pārbūve” 

pašvaldības autoceļa pārbūvei Viesītes pagastā, Viesītes novadā, īstenošanai” 

precizēšanu” 

 

L.Medvecka 

L.Medvecka– ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, skaidro lēmuma grozījumu 

nepieciešamību. 

A.Žuks- ierosina to apstiprināt. 

 

 Izskatīts pašvaldības finansistes L.Medveckas iesniegums kurā lūdz atcelt 2017.gada 

17.maija lēmumu Nr.32(prot.Nr.9) par aizņēmuma ņemšanu un pieņemt lēmumu no jauna 

precizējot aizņēmuma izņemšanas laiku 2018.gadā un atmaksas uzsākšanas laiku no 2019.gada 

3.ceturkšņa sakarā ar to, ka lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu Lauku atbalsta 

dienesta Viduslatvijas reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē pieņemts tikai 2017.gada 

6.novembrī, un līdz ar to, būvniecības darbi notiks 2018.gadā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 2.un 10.punktu, Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 

pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu 

iesniegumu konkursu veidā”, ņemot vērā 2015. gada 23. septembra lēmumu Nr.21 “Par atlases 

kritēriju apstiprināšanu dalībai Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 

„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un atbilstoši Viesītes novada 

Attīstības programmā  2014.-2020. gadam noteiktajam uzdevumam U13 “Uzlabot pašvaldības 

ceļu stāvokli”, rīcība RV3.2 “Ceļu infrastruktūras uzlabošana”,  Investīciju plāna 24.punktam, 

atklāti balsojot, par- 6 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Iveta Līce, Pēteris Līcis, Roberts Orups, 

Laura Zvirbule), pret-nav, atturas-1 (Anatolijs Kvitkovs), Viesītes novada dome NOLEMJ: 

           Precizēt 2017.gada 17.maija lēmuma Nr.32 “Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē 

projekta “Pašvaldības ceļa V19 Jaunkančuki-Priede- Ikšķiles pārbūve” pašvaldības autoceļa 

pārbūvei Viesītes pagastā, Viesītes novadā, īstenošanai” 4. un 6.punktu un izteikt tos šādā 

redakcijā: 

 

4.Aizņēmumu 448 670,00 EUR summas izņemšanu paredzēt 2018.gadā. 

6. Aizņēmumu garantēt ar Viesītes novada pašvaldības budžetu un aizņēmuma atmaksu uzsākt 

ar 2019.gada 3.ceturksni. 

 

Sēde beidzās plkst 15.30 
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Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks 2018.gada 18.janvārī 

 

Sēdes vadītājs       

Novada domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)                                                A.Žuks 

28.12.2017. 

 

Protokoliste        (personiskais paraksts)                                                              D.Vītola 

28.12.2017. 

 

 


