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SĒDES PROTOKOLS
Viesītes novada Viesītē

2018.gada 18.janvārī

Nr.1

Sēde sasaukta plkst.14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdi vada:
Novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks
Sēdi protokolē:
Pašvaldības kancelejas vadītāja Daina Vītola
Piedalās novada domes deputāti: Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,
Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis (līdz 13.jautājumam), Roberts Orups, Laura Zvirbule
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Sanita Lūse- pašvaldības izpilddirektore
Ināra Erte – juriste
Anita Maļinovska- galvenā grāmatvede
Lidija Medvecka – finansiste
Gunta Dimitrijeva – attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Dainis Černauskis – Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs
Kārlis Puriņš – SIA “Viesītes transports” valdes priekšsēdētājs
Māris Blitsons – SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs
Andris Baldunčiks – Viesītes vidusskolas direktors
Iveta Maševska – Rites pamatskolas direktore
Informatīvie jautājumi – domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, pašvaldības izpilddirektore
Sanita Lūse, biedrības “Stendera biedrība” pārstāvis Jānis Dimitrijevs
Domes priekšsēdētājs Alfons Žuks un pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse informē par
saimnieciskajiem jautājumiem novadā.
Jānis Dimitrijevs informē par biedrības “Stendera biedrība” valdes sēdi, kurā tika lemts par
biedrības turpmāko darbību uz 2 gadiem. Ir sagatavota un izdota grāmata par Veco Stenderu,
tā tiks dāvināta novada bibliotēkām. Rakstu krājums, kuram arī Viesītes novada dome piešķīra
līdzfinansējumu, tiks izdots rudenī.
Ir apkopotas ziņas par Stradiņam piederošajiem mākslas darbiem, būs izstāde un pēc tam
izstāde (2019.gadā) tiks nodota Viesītes muzejam. 2019.gadā tiks rīkots arī Sunākstes
baznīcas 190 gadu jubilejas pasākums, tiks izdots manuskripts “Filozofu akmens” ar Stendera
darbiem. Biedrība ir sagatavojusi memorandu par Sunākstes baznīcas teritorijas tālāko
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apsaimniekošanu. Pavasarī plānotas teritorijas sakopšanas talkas, veltītas Stendera piemiņas
takas sakopšanai un alejas atjaunošanai uz mācītājmuižu.
Plānots izvietot ģeoslēpni Sunākstes baznīcas un Stendera piemiņas vietu apkārtnē, lai
popularizētu šo vietu, piesaistītu tūristus. Jābūt kādam cilvēkam, kurš uzturētu kārtībā šo
punktu.
“Stendera biedrība” rīko arī konkursus ar balvu fondu, biedrībai būs sava mājaslapa.
Interesenti varēs iestāties biedrībā aizpildot iesniegumu, iespēja arī elektroniski to darīt.
Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Alfons Žuks atklāj domes sēdi
A.Žuks – ierosina darba kārtībā papildus iekļaut 30.-35.jautājumu un apstiprināt domes sēdes
darba kārtību ar 35.jautājumiem.
Domes deputātiem iebildumu nav.
Atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs
Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav,
atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 35.jautājumiem

DARBA KĀRTĪBA
1. Par Viesītes novada Rites pamatskolas likvidāciju, pievienojot Viesītes vidusskolai.
Ziņo: A.Baldunčiks, I.Maševska
2. Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2018/1 “Par Viesītes novada
pašvaldības 2018.gada budžetu” apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks, L.Medvecka
3. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā transporta līdzekļa atkārtotu, atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2018/1 apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks
4. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.28, Smilšu ielā 31, Viesītē, Viesītes novadā,
pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
Ziņo: A.Žuks
5. Par nekustamo īpašumu “Rozes”, Rites pagasts, Viesītes novads.
Ziņo: A.Žuks,
6. Par grozījumiem Viesītes novada domes 2017.gada 21.septembra lēmumā “Par
brīvpusdienām novada pirmsskolas vecuma bērniem”.
Ziņo: A.Žuks
7. Par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursā aktivitātē
“Publisko ūdeņu pārvaldība” ar pašvaldības projektu “Aktīvās atpūtas vietas pie
Viesītes ezera pieejamības uzlabošana”.
Ziņo: A.Žuks, G.Dimitrijeva
8. Par Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja un domes deputātu atlīdzības
koeficientu apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks
9. Par darbadienas pārcelšanu 2018.gadā.
Ziņo: A.Žuks
10. Par Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu apstiprināšanu veicot
pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
Ziņo: A.Žuks, L.Medvecka
11. Par nekustamo īpašumu papildlikmes nepiemērošanu pašvaldības zemju nomniekiem
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Ziņo: A.Žuks
12. Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta
Ziņo: A.Žuks
13. Par nešķiroto cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu,
aprēķināšanu un apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks, M.Blitsons
14. Par projektu “Viesītes katlu mājas efektivitātes paaugstināšana”
Ziņo: A.Žuks
15. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Ziņo: L.Zvirbule
16. Par īres līgumu pagarināšanu.
Ziņo: L.Zvirbule
17. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
Ziņo: I.Erte
18. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
Ziņo: I.Erte
19. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
Ziņo: I.Erte
20. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
Ziņo: I.Erte
21. Par nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesīte, Smilšu iela 36A, domājamās daļas
atsavināšanu.
Ziņo: J.Līcis
22. Par dzīvokļa Meža iela 21-11, Viesīte, Viesītes novads, pārdošanu pirmpirkuma
kārtībā.
Ziņo: J.Līcis
23. Par zemes nomas līgumu slēgšanu un izbeigšanu.
Ziņo: J.Līcis
24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ezerieši”,
Saukas pagasts, Viesītes novads.
Ziņo: J.Līcis
25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Karjeras”,
Viesītes pagasts, Viesītes novads.
Ziņo: J.Līcis
26. Par dzīvokļu maiņu.
Ziņo: J.Līcis
27. Par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursa aktivitātē
“Publisko ūdeņu pārvaldība”.
Ziņo: J.Līcis, G.Dimitrijeva
28. Par adreses maiņu.
Ziņo: J.Līcis
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29. Par grozījumiem Viesītes novada domes 2017.gada 21.decembra lēmumā Nr.32 “par
adrešu piešķiršanu”.
Ziņo: J.Līcis
PAPILDUS JAUTĀJUMI
30. Par zemes ierīcības projekta “Aumaņi”, Viesītes pag., Viesītes nov. apstiprināšanu.
Ziņo: S.Puzāne
31. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Ziņo: S.Puzāne
32. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu no Jurija Šapurova.
Ziņo: I.Erte
33. Par pamatlīdzekļa norakstīšanu.
Ziņo: A.Maļinovska
34. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu inventarizāciju.
Ziņo: A.Maļinovska
35. Par atļauju Latvijas Cistiskās fibrozes biedrībai slēgt apakšnomas līgumu nomas
objektam Viesītē, Smilšu ielā 31-25.
Ziņo: A.Žuks

1.#
Par Viesītes novada Rites pamatskolas likvidāciju, pievienojot Viesītes vidusskolai
A.Žuks, I.Maševska, A.Baldunčiks, J.Līcis,

A.Baldunčiks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Process notiek pie skolu optimizācijas.
Iniciatīva nāk no Rites pamatskolas. Līdz šim varēja novirzīt 6-10% no mērķdotācijas citai
skolai, bet ar nākošo mācību gadu vairs nebūs šādas iespējas. Tāpēc ir sagatavots šis lēmuma
projekts. Vispirms ir nepieciešams dibinātāja – Viesītes novada pašvaldības lēmums par
skolas likvidēšanu, pievienojot Viesītes vidusskolai, un tad notiek tālākais process. Process
samērā ilgstošs, jo būs jāmaina visa dokumentācija, izglītības programmas. Nav zināms kā būs
ar finansējumu.
I.Maševska – šobrīd varam balstīties uz esošajiem dokumentiem un finansējuma aprēķiniem,
jo likumdošanā nekas nav mainījies.
A.Žuks – nepieciešamas korekcijas lēmuma projektā. Jābūt skolas likvidācijai nevis
reorganizācijai. Likvidējot var pievienot Viesītes vidusskolai.
J.Līcis – jāvienojas kā turpmāk sauksies šo izglītības programmu apgūšanas vieta, jāprecizē
juridiskās nianses.
A.Žuks – ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu pēc būtības, par skolas likvidāciju
un pievienošanu Viesītes vidusskolai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.
punktu un 23.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu un 23.panta otro un piekto daļu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 17.panta ceturtās daļas 1.punktu un Viesītes novada domes Finanšu
komitejas 2018.gada 11.janvāra atzinumu (prot.Nr.1), kā arī, lai optimizētu Viesītes novada izglītības
iestādes, izveidojot optimālu un kvalitatīvu izglītības sistēmu Viesītes novadā un nodrošinātu
pašvaldības un valsts finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu izmantošanu, atklāti balsojot, par – 7 balsis
(Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Laura
Zvirbule), pret- nav, atturas-2 (Anatolijs Kvitkovs, Roberts Orups), Viesītes novada dome NOLEMJ:
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1. Uzsākt Rites pamatskolas, (izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4512900280,juridiskā
adrese: „Rites pamatskola”, Cīruļi, Rites pagasts, Viesītes novads, LV – 5228) likvidāciju,
pievienojot Viesītes vidusskolai (izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4513900262, juridiskā
adrese: Vaļņu iela 7, Viesīte, Viesītes novads, LV – 5237).
2. Noteikt Viesītes vidusskolā šādas izglītības programmu īstenošanas vietas:
2.1. adresē: „Rites pamatskola”, Cīruļi, Rites pagasts, Viesītes novads, LV – 5228:
2.1.1. pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111);
2.1.2. pamatizglītības programma (kods 21011111);
2.1.3. speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
(kods 21015611);
2.1.4. speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem (kods 21015811).
2.2. adresē: Vaļņu iela 7, Viesīte, Viesītes novads, LV – 5237:
2.2.1. pamatizglītības programma (kods 21011111);
2.2.2.vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods
31011011);
2.2.3.speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem
(kods 21015611);
2.2.4.speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības
traucējumiem (kods 21015811);
2.2.5.vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods
31011013).
3. Noteikt, ka Viesītes vidusskola (izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4513900262, juridiskā
adrese: Vaļņu iela 7, Viesīte, Viesītes novads, LV – 5237) ir Rites pamatskolas, (izglītības
iestādes reģistrācijas Nr. 4512900280, juridiskā adrese: „Rites pamatskola”, Cīruļi, Rites
pagasts, Viesītes novads, LV – 5228) funkciju, tiesību, saistību, tai skaitā, darba tiesisko
attiecību, bilancē esošās mantas, finanšu līdzekļu, lietvedības un arhīva pārvaldības,
izglītības programmās uzņemto izglītojamo pārņēmēja.
4. Noteikt, ka Rites pamatskolas likvidācija, pievienojot Viesītes vidusskolai, pabeidzama
līdz 2018.gada 31.jūlijam.
5. Noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar likvidācijas procesa nodrošināšanu, tiks apmaksāti no
Viesītes novada pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām
pedagogu darba samaksai.
6. Uzdot Viesītes novada pašvaldības izpilddirektorei Sanitai Lūsei saskaņot šo lēmumu ar
Izglītības un zinātnes ministriju.
7. Lēmuma 1.punktā un 2.punktā minēto darbību veikšanai izveidot Rites pamatskolas
likvidācijas komisiju šādā sastāvā:
7.1. Komisijas priekšsēdētājs - Viesītes novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Svetlana Andruškeviča
7.2. Komisijas locekļi: Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja Anda
Ķiploka, Viesītes vidusskolas direktors Andris Baldunčiks, Rites pamatskolas direktore Iveta
Maševska, Viesītes novada pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse, Rites pagasta pārvaldes
vadītāja Lilita Bārdule, Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības un finanšu nodaļas galvenā
grāmatvede Anita Maļinovska.
8. Uzdod Rites pamatskolas likvidācijas komisijai nodrošināt izglītības iestādes materiālo un
finanšu līdzekļu inventarizāciju, mantas vērtības un saistību apjoma noteikšanu, kā arī
nodrošināt finanšu līdzekļu, mantas un saistību, arhīva un lietvedības nodošanu Viesītes
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vidusskolai, veicot nepieciešamās darbības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, apjomā un
termiņā.
9.Uzdot Rites pamatskolas direktorei Ivetai Maševskai līdz 2018.gada 31.janvārim:
9.1. informēt izglītības iestādes izglītojamo vecākus un izglītojamos par Rites
pamatskolas likvidāciju un pievienošanu Viesītes vidusskolai;
9.2. rakstiski informēt izglītības iestādes darbiniekus par grozījumiem darba līgumos ar
2018.gada 1.augustu.
10.. Uzdot Viesītes vidusskolas direktoram Andrim Baldunčikam:
10.1. licencēt vispārējās pirmsskolas izglītības programmu 01011111;
10.2.reģistrēt izglītības programmu:
10.2.1.pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111);
10.2.2.pamatizglītības programma (kods 21011111);
10.2.3.speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem (kods 21015611);
10.2.4.speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem (kods 21015811)
papildus īstenošanas vietu - Viesītes vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vieta
adresē: „Rites pamatskola”, Cīruļi, Rites pagasts, Viesītes novads, LV – 5228.
11. Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad saņemts saskaņojums no Izglītības un zinātnes
ministrijas.
12. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot novada domes priekšsēdētājam Alfonam Žukam.

2.#
Par Viesītes novada pašvaldības 2018.gada saistošo noteikumu Nr.2018/1
„Par Viesītes novada pašvaldības 2018.gada budžetu” apstiprināšanu
---------------------------------------------------------------------------------A.Žuks, L.Medvecka

L.Medvecka – ziņo par sagatavoto saistošo noteikumu projektu pašvaldības 2018.gada
budžetam.
J.Līcis – kā tiks nodrošināts siltums un siltā ūdens padeve jaunajam pansionātam.
A.Žuks – siltums tiks piegādāts kā līdz šim – no pilsētas katlu mājas. Siltajam ūdenim – būs
jāuzstāda vau nu neliels konteinera tipa granulu katls, vai to nodrošinās pilsētas katlu māja.
Ēkas nodošana būs 2019.gada 28.februārī.
J.Līcis – kā apkurinās ēku un pansionātam nodrošinās siltumu, ja apkures sezona pilsētā sākas
un beidzas noteiktos laikos. Pansionātam vajadzētu savu apkures katlu, lai varētu nodrošināt
siltumu pēc vajadzības, arī vasarās dažreiz ir nepieciešams siltums, jo iemītnieki guļoši.
A.Žuks – šis jautājums tagad nav saistīts ar 2018.gada budžeta pieņemšanu. Projektā nav
ieplānots siltā ūdens padeves jautājums, tas būs jārisina papildus, sauks darba grupu un domās,
samazinās citus izdevumus. Budžets 2018.gadam ir jāpieņem, naudas ir tik, cik ir.
Šādas konteineru tipa granulu katlam būs nepieciešami ~30tk.
M.Blitsons – uzskata, ka uz vasaru katlu mājas nevarēs piegādāt silto ūdeni, jo jauda ir par
lielu siltā ūdens piegādei, jāmaina caurules uz mazāku izmēru. Arī apkuri nevar brīžiem
kurināt un brīžiem nē. Lielā katlu māja tā nevar.
J.Līcis – labākais risinājums būtu moduļa katlu māja atsevišķi pie VSAC, lai ir neatkarīga
apkure un siltā ūdens padeve. Šo silto ūdeni varētu izmantot -pilsētas iedzīvotājiem sniedzot
mazgāšanās pakalpojumu. Tas pats arī pie vidusskolas, arī tur varētu ierīkot moduļa katlu
māju.
A.Žuks – šos jautājumus skatītos pie budžeta grozījumiem, par katla iegādi.
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P.Līcis – par Saukas pagasta laukumu asfaltēšanu, Lones ciemā un Saukas ciemā. Vai labāk
nebūtu bruģēšana, jo tad kāda remonta gadījumā ir vieglāk nomainīt klājumu, gan var iesaistīt
iedzīvotājus bruģēšanā.
S.Lūse- skaidro, ka tāme sagatavota asfaltēšanai, bruģēšanai šeit bija lielākas izmaksas.
Neatbalsta to, ka iedzīvotājiem jāmaksā līdzdalība.
A.Žuks – liek uz balsošanu saistošos noteikumus par 2018.gada budžeta projektu.
Viesītes novada dome ir izvērtējusi un apspriedusi Viesītes novada pašvaldības
2018.gada budžeta projektu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likuma “Par pašvaldības budžetiem”
37.pantu, 38.pantu, 39.pantu, 40.pantu, likumu “Par valsts budžetu 2018.gadam”, Ministru
kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumiem Nr.760 “Noteikumi par pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2018.gadam”, ņemot vērā domes
Finanšu komitejas 2018.gada 11.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par – 6
balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Iveta Līce, Roberts Orups, Laura
Zvirbule), pret – 2 (Juris Līcis, Pēteris Līcis) atturas – 1 (Anatolijs Kvitkovs), Viesītes novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Viesītes novada domes 2018.gada 18.janvāra saistošos noteikumus
Nr.2018/1 „Par Viesītes novada pašvaldības 2018.gada budžetu” (pielikumā).
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Pašvaldības kancelejai, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.panta prasībām,
elektroniski nosūtīt saistošos noteikumus zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai, nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību visiem interesentiem Viesītes novada
pašvaldības domes ēkā, Saukas, Rites, Elkšņu pagastu pārvaldēs, publicēt pašvaldības
mājaslapā internetā.
4.Kontroli par šī lēmuma 1.punkta izpildi veikt Viesītes novada pašvaldības
izpilddirektorei S.Lūsei.
Pielikumā: Viesītes novada domes 2018.gada 18.janvāra saistošie noteikumi Nr.2018/1 „Par
Viesītes novada pašvaldības 2018.gada budžetu” ar pielikumiem un paskaidrojuma rakstu.

APSTIPRINĀTS
ar Viesītes novada domes
2018.gada 18.janvāra sēdes
lēmumu Nr.2 (prot.Nr.1)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viesītes novada Viesītē
2018.gada 18.janvārī

Nr.2018/1
„Par Viesītes novada pašvaldības 2018.gada budžetu”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām”21.panta 2.punktu, 43.pantu un 46.pantu,
„Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu un finanšu vadību”,
„Par valsts budžetu 2018.gadam”
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1. Saistošie noteikumi nosaka Viesītes novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta un
speciālā budžeta ieņēmumu, izdevumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju
pienākumus un atbildību.
2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības pamatbudžetu 2018.gadam šādā apmērā
(1.pielikums):
2.1. Kārtējā gada ieņēmumi – 4356857 euro,
2.2. Kārtējā gada izdevumi – 6103124 euro,
2.3. Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 463650 euro.
3. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības speciālo budžetu 2018.gadam šādā apmērā
(2.pielikums):
3.1. Kārtējā gada ieņēmumi – 217602 euro,
3.2. Kārtējā gada izdevumi – 212663 euro,
3.3. Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 3269 euro.
4. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības aizņēmumus 2018.gadam šādā apmērā – 123085
euro (3.pielikums).
5. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības galvojumus 2018.gadam šādā apmērā – 28762
euro (4.pielikums).
6. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Autoceļu (ielu) fonda vidējā termiņa programmu
2018.- 2020.gadam. (5.pielikums)
7. Viesītes novada dome lemj par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības 2018.gada
budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.
8. Viesītes novada dome no pašvaldības budžeta rezerves fonda piešķir finanšu līdzekļus,
nepārsniedzot rezervēto līdzekļu apjomu.
9. Viesītes novada pašvaldība 2018.gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas
atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un
budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
10. Apstiprināt Paskaidrojuma rakstu un domes priekšsēdētāja ziņojumu Viesītes novada
pašvaldības 2018.gada budžetam.
11. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un
racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un lai izdevumi pēc naudas plūsmas
nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši
ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
Pielikumā:
1. Viesītes novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžets, kopsavilkums (1.pielikums) uz
2 lp.
2. Viesītes novada pašvaldības 2018.gada speciālais budžets (2.pielikums) uz 1 lp.
3. Viesītes novada pašvaldības aizņēmumi 2018.gadam (3.pielikums) uz 1 lp.
4. Viesītes novada pašvaldības galvojumi 2018.gadam (4.pielikums) uz 1 lp.
5. Viesītes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda vidējā termiņa programma 2018.2020.gadam (5.pielikums) uz 1 lp.
6. Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums Viesītes novada pašvaldības
2018.gada budžetam uz 10 lp.
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Viesītes novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs

A.Žuks

3.#
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā transporta līdzekļa atkārtotu, atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli
A.Žuks

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Vieglā pasažieru automašīna CHRYSLER GRAND VOYAGER, VIN 1C8GYN5773Y549600,
reģ.Nr. GT 8620, krāsa melna, dīzeļdegviela, pieder Viesītes novada pašvaldībai, izdota tehniskā pase
AF 2316910.
Pirmpirkuma tiesību uz objektu nav.
Izsole tiks rīkota 2018.gada 9.februārī plkst.9.00.
Automobiļa sākumcena pirmajai izsolei tika noteikta EUR 1500.00 (viens tūkstotis pieci simti
euro un 00 centi). Atkārtotā izsolē cenu drīkst samazināt par 20 % no sākumcenas. Līdz ar to
sākumcena atkārtotai izsolei tiek noteikta EUR 1200.00 (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi).
Izsoles solis EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).
Jāapstiprina izsoles noteikumi.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma ''Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu'' 1.pantu, 3.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3.panta pirmās daļas 1.punktu, 8.pantu un 11.pantu, likuma ''Par pašvaldībām'' 21.panta 19.punktu,
ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2018.gada 11.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot
par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris
Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome
NOLEMJ:

1.Atsavināt, pārdodot atkārtotā, mutiskā, izsolē ar augšupejošu soli Viesītes novada
pašvaldībai piederošo vieglo pasažieru automašīnu CHRYSLER GRAND VOYAGER, VIN
1C8GYN5773Y549600, reģ.Nr. GT 8620, krāsa melna, dīzeļdegviela, sākumcena EUR
1200.00 (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi).
2.Apstiprināt
Viesītes
novada
pašvaldības
noteikumus
Nr.2018/1
‘’Transportlīdzekļa izsoles noteikumi’’, pielikumā uz 2 lapām.
3. Iecelt izsoles komisiju: Komisijas priekšsēdētāja- pašvaldības izpilddirektore Sanita
Lūse, komisijas locekļi: domes deputāts Pēteris Līcis, galvenā grāmatvede Anita Maļinovska,
nekustamo īpašumu vecākā speciāliste Svetlana Puzāne, juriste Ināra Erte.
4. Ievietot sludinājumu pašvaldības mājas lapā www.viesite.lv un informatīvajā
izdevumā ''Viesītes novada Vēstis''.
Izpildei: pašvaldības juristei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei

4.#
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.28, Smilšu ielā 31, Viesītē, Viesītes novadā,
Pārņemšanu pašvaldības īpašumā
A.Žuks

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
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Izskatīta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes 2017.gada
30.oktobra vēstule Nr.4.5.1-6/92750 “Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu”, kurā lūdz
sniegt informāciju vai nekustamais īpašums – 481/27793 domājamā daļa no nekustamā
īpašuma – dzīvokļa Nr.28, Smilšu ielā 31, Viesītē, Viesītes novadā, ir nepieciešams
pašvaldības īpašumā.
Izvērtējot piedāvātā nekustamā īpašuma izmantošanas lietderību pašvaldības funkciju
veikšanai, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 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 2018.gada 11.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot par – 9 balsis
(Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis,
Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome
NOLEMJ:
1. Pārņemt valstij piekrītošo nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr.28, Smilšu
ielā 31, Viesītē, Viesītes novadā, kadastra Nr.56159001705, 481/27793 domājamā
daļa, Viesītes novada pašvaldības īpašumā.
2. Lēmumu par nekustamā īpašuma pārņemšanu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai Ministru kabineta rīkojuma projekta sagatavošanai.
3. Informēt VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldi par pieņemto lēmumu.
Izpildei: pašvaldības juristei
Zināšanai: galvenajai grāmatvedei,
Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei
5.#
Par nekustamo īpašumu ‘’Rozes’’, Rites pagasts, Viesītes novads
A.Žuks, I.Erte

I.Erte – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu sakarā ar to, ka pašvaldība šo īpašumu pa
visiem šiem gadiem nav izmantojusi noteiktajam mērķim – sociālajai palīdzībai (pansionātam
un taml.) Pašvaldība citiem mērķiem šo īpašumu nevarēja izmantot un arī pārdot nē. Ja tam
nav pielietojuma, tad tāpat bezatlīdzībā jānodod valstij atpakaļ.
R.Orups – varbūt var mainīt mērķi, lai kādam būtu interesants šis objekts.
I.Erte- pašvaldība mērķi var mainīt tikai uz tādu, kādas ir pašvaldības funkcijas. 10 gadu
garumā neviens negribēja šo īpašumu izmantot.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Ar 2009.gada 11.novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 773 ‘’Par nekustamā
īpašuma ‘’Rozes’’ Viesītes novada Rites pagastā nodošanu Viesītes novada pašvaldības
īpašumā’’, Viesītes novada pašvaldībai tika nodots nekustamai īpašums ‘’Rozes’’, Rites pag.,
Viesītes nov., ar kadastra numuru 56800040104, kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 56800040104 3,2 ha platībā un trīs būves ar kadastra apzīmējumiem:
56800040104001, 56800040104002 un 56800040104003.
Īpašums tika nodots ar mērķi -nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo
aprūpi).
Uz šo brīdi īpašums netiek piemērots paredzētajam mērķim un neredzam arī perspektīvā
izmantot īpašumu pašvaldības funkciju veikšanai.
Iedzīvotāju skaits samazinās, satiksme uz Rites pagastu nav intensīva, un esam
pieņēmuši lēmumu veidot sociālās aprūpes iestādi Viesītes pilsētā.
Rīkojuma 2.2.punkts paredz, ka, ja īpašums vairs nav nepieciešams pašvaldības
vajadzībām vai netiek izmantots noteiktajam mērķim, tas jānodod atpakaļ valstij bez
atlīdzības.
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo daļu, ņemot vērā domes Finanšu
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komitejas 2018.gada 11.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot par – 6 balsis
(Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Iveta Līce, Roberts Orups, Laura Zvirbule),
pret – 1(Anatolijs Kvitkovs), atturas – 2(Juris Līcis, Pēteris Līcis),
Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Nodot bez atlīdzības Latvijas valstij nekustamo īpašumu ‘’Rozes’’, Rites pag.,
Viesītes nov., ar kadastra numuru 56800040104, kura sastāvā ietilpst zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 56800040104 3,2 ha platībā un trīs būves ar kadastra
apzīmējumiem: 56800040104001, 56800040104002 un 56800040104003.
2. Lēmums nosūtāms Nodrošinājuma valsts aģentūrai.
Izpildei: pašvaldības juristei
Zināšanai: galvenajai grāmatvedei,
Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei

6.#
Par grozījumiem Viesītes novada domes 2017.gada 21.septembra lēmumā “Par
brīvpusdienām novada pirmsskolas vecuma bērniem”
A.Žuks

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatot pašvaldības juristes I.Ertes ierosinājumu papildināt 2017.gada 21.septembra domes
lēmumu “Par brīvpusdienām novada pirmsskolas vecuma bērniem” ar punktu, kurā noteikts,
ka ar 2018.gadu tiek nodrošinātas brīvpusdienas pirmsskolas vecuma bērniem, kuri apmeklē
PII “Zīlīte” un Rites pamatskolas pirmsskolas sagatavošanas grupu un grozīt ēdināšanas
līgumu, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2018.gada 11.janvāra sēdes lēmumu
(prot.Nr.1), atklāti balsojot par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne,
Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
Papildināt Viesītes novada domes 2017.gada 21.septembra domes lēmumu “Par
brīvpusdienām novada pirmsskolas vecuma bērniem” (prot.Nr.15; 16.#) ar sekojošu
punktu.
“Ar 2018.gadu nodrošināt brīvpusdienas pirmsskolas vecuma bērniem, kuri apmeklē
pirmsskolas Izglītības iestādi “Zīlīte” un Rites pamatskolas pirmsskolas sagatavošanas
grupu un grozīt ēdināšanas līgumu”.
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, Izglītības iestādēm. Kontrolei: pašvaldības
izpilddirektorei S.Lūsei
7.#
Par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursā aktivitātē
“Publisko ūdeņu pārvaldība” ar projektu “Aktīvās atpūtas vietas pie Viesītes ezera
pieejamības uzlabošana”
____________________________________________________
A.Žuks

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
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Latvijas vides aizsardzības fonds ir izsludinājis projektu konkursu, kura ietvaros atbalstāmās
apakšaktivitātes ir 3.1. Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai un 3.2.
Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Viesītes novada attīstības programmas
2014.-2020.gadam ilgtermiņa prioritātes IP3 Stratēģiskais mērķis 3: „Dabas kapitāla un ainavu
ilgtspējīga apsaimniekošana”, vidēja termiņa prioritātes VP4 “Gudra pārvalde pār resursiem”,
Rīcības plānu 2014.-2020.gadam RV 3.5 „Ainavu un vides kopšana” Uzdevums 20 “Ainavu
un publiskās ārtelpas labiekārtošana”, Uzdevums 74.punktu “Labiekārtot vides, aktīvās
atpūtas un citas publiskās teritorijas”, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2018.gada
11.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana
Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts
Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta “Aktīvās atpūtas vietas pie Viesītes ezera pieejamības uzlabošana”
izstrādi un iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu
konkursā.
2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apjomā no attiecināmajām izmaksām
Atbildīgais: Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei

8.#
Par Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja un domes deputātu
atlīdzības koeficientu apstiprināšanu
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Pamatojoties uz “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 4.panta 1.un 2.daļu, 5.panta 1.daļu, Viesītes novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikuma II sadaļas 17.punktu un IV sadaļas 24.punktu, ņemot vērā
domes Finanšu komitejas 2018.gada 11.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot par
– 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce,
Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas - nav, Viesītes
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 0.28 koeficientu atalgojuma noteikšanai Viesītes novada domes
deputātiem, rezultātu noapaļojot līdz euro, laika posmā no 2018.gada 1.janvāra līdz
2018.gada 31.decembrim. Stundas tarifa likme 9.48 EUR.
2. Apstiprināt 1.912 koeficientu atalgojuma noteikšanai Viesītes novada pašvaldības
priekšsēdētājam, rezultātu noapaļojot līdz pilniem euro, laika posmā no 2018.gada 1.janvāra
līdz 2018.gada 31.decembrim.
3. Apstiprināt atalgojuma stundas tarifa likmi 7.83 EUR domes priekšsēdētāja
vietniekam par domes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu (80% no domes priekšsēdētāja
stundas tarifa likmes).
Atbildīgais – finansiste L.Medvecka
Zināšanai- algu grāmatvedei D.Pērkonei
9.#
Par darbadienas pārcelšanu 2018.gadā
----------------------------------------------------------A.Žuks
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A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Ņemot vērā Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa rīkojumu Nr.211 (prot. Nr.21
17.#) „Par darbadienas pārcelšanu 2018.gadā” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 27. punktu, Darba likuma 133.panta ceturto daļu, atklāti balsojot par – 9
balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris
Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada
dome NOLEMJ:
1. Pārcelt Viesītes novada pašvaldībā, pašvaldības iestādēs darbadienu no
pirmdienas, 2018.gada 30.aprīļa, uz sestdienu, 2018.gada 21.aprīli.
2. Ieteikt pašvaldības kapitālsabiedrībām, kurās noteikta piecu dienu darba nedēļa no
pirmdienas līdz piektdienai, nosakot darba un atpūtas laiku, ievērot šā lēmuma 1.punktu.
3. Pašvaldības kancelejai informē iestādes un iedzīvotājus par darba dienu pārcelšanu.
10.#
Par Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu (audzēkņu) izmaksu
apstiprināšanu veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem
A.Žuks, L.Medvecka
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu
un Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumiem Nr.250 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” ar pieņemtajiem grozījumiem, ņemot vērā domes Finanšu komitejas
2018.gada 11.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot par – 9 balsis (Alfons Žuks,
Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis,
Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas - nav,
Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaksas par viena skolēna (audzēkņa) uzturēšanu Viesītes novada
pašvaldības izglītības iestādēs Viesītes vidusskola, Rites pamatskola, PII “Zīlīte”
uz 2018.gada 1.janvāri, veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (1.pielikums).
2. Uzdot pašvaldības grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot vienošanos pie
līgumiem par Viesītes novada pašvaldības un attiecīgās pašvaldības savstarpējo
norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, un veikt norēķinu
analītisko uzskaiti.
1.pielikums Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāžu (Viesītes vidusskolas, Rites pamatskolas,
Pirmskolas izglītības iestādes “ Zīlīte” ) skolēnu (audzēkņu) izmaksas uz 01.01.2018. uz 1 lapas.
lapas.

11.#
Par nekustamo īpašumu papildlikmes nepiemērošanu pašvaldības zemju nomniekiem
A.Žuks
I.Erte – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatīts Viesītes novada pašvaldības nekustamo īpašumu specialistes S.Puzānes 2018.gada
10.janvāra iesniegums par nekustamā īpašuma papildlikmes nepiemērošanu.
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Pamatojoties uz 09.10..2017. likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta (11) un (8)
punktiem, ar
nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5 procentu apmērā apliek neapstrādātu
lauksaimniecībā izmantojamo zemi, izņemot zemi, kuras platība nepārsniedz vienu hektāru vai kurai
normatīvajos aktos ir noteikti lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi.
Šā likuma izpratnē neapstrādāta lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir visa lauksaimniecībā
izmantojamās zemes platība zemes vienībā, ja vairāk nekā 30 procentu no lauksaimniecībā
izmantojamās zemes platības attiecīgajā zemes vienībā līdz kārtējā gada 1.septembrim netiek izmantoti
lauksaimniecības produktu ražošanai vai audzēšanai, ieskaitot, ražas novākšanu, dzīvnieku ganīšanu un
turēšanu lauksaimniecības nolūkiem, vai minētā zemes platība netiek uzturēta labā lauksaimniecības un
vides stāvoklī.
Pamatojoties uz 13.07.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr. 635 „Kārtība, kādā apseko un
nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par to” 2.
punktu Lauku atbalsta dienests apseko lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības un sniedz
informāciju vietējām pašvaldībām papildlikmes aprēķināšanai.
2017.gadā nogalē no LAD saņemtajā informācijā ir iekļautas pašvaldībai piekritīgas zemes
vienības, kuras daļēji ir iznomātas pašvaldības iedzīvotajiem lauksaimniecības vajadzībām. Nomas
platības ir koptas, bet nesastāda 70% no zemes vienību kopplatībām, līdz ar to, nebūtu likumīgi aplikt
ar papildus nodokļiem zemes nomniekus.
Ņemot vērā minēto un domes Finanšu komitejas 2018.gada 11.janvāra sēdes lēmumu
(prot.Nr.1), atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Iveta
Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas - nav, nepiedalās - 1
(A.Kvitkovs) - pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu
darbā” paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, A.Kvitkovs lēmuma pieņemšanā nepiedalās),
Viesītes novada dome NOLEMJ:

Nepiemērot nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5% Viesītes novada
pašvaldības zemju nomniekiem, saskaņā ar pievienoto sarakstu.
Pielikumā: Saraksts uz 1 lapas
Zināšanai: nekustamo īpašumu nodokļa administratorei
Galvenajai grāmatvedei

12.#
Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta
A.Žuks

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatot Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Viesītes komunālā pārvalde”
valdes priekšsēdētāja M.Blitsona iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu atskaites “Par Viesītes
pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm” sagatavošanai, 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 2018.gada 11.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot par – 9
balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris
Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas - nav,
Viesītes novada dome NOLEMJ:
No Viesītes novada pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļiem
apmaksāt SIA “LAKALME”, reģistrācijas Nr.40003379590, rēķinu 847,00 EUR par atskaiti
“Par Viesītes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm”
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Pielikumā: ( rēķins par pakalpojumiem)
Zināšanai: galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai, finansistei L.Medveckai
SIA “Viesītes komunālā pārvalde”

13.#
Par nešķiroto cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu,
aprēķināšanu un apstiprināšanu
A.Žuks
A.Žuks – informē par sagatavoto lēmuma projektu
R.Orups- vai atkritumu apsaimniekošanai nevajadzētu iepirkumu.
I.Erte- pašvaldībai ir noslēgts sadarbības līgums ar SIA “Viesītes komunālā pārvalde” līdz
2021.gadam. Kad tas beigsies, varēs veikt iepirkumu par pakalpojumu.
M.Blitsons – skaidro par sagatavoto aprēķinu, par veiktajām izmaiņām.
A.Žuks – ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Izskatīts Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Viesītes komunālā pārvalde”
valdes priekšsēdētāja M.Blitsona 2018.gada 9.janvāra iesniegums Nr.1-4.1/12 par nešķiroto
cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu, aprēķināšanu un
apstiprināšanu sakarā ar grozījumiem “Atkritumu apsaimniekošanas likumā”, dabas resursu
nodokļu likmes pieaugumu, iedzīvotāju skaita samazināšanos, atkritumu savākšanas un
transportēšanas izmaksu izmaiņām.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punkta e)apakšpunktu, ņemot vērā ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2018.gada
11.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana
Andruškeviča, Vita Elksne, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule),
pret - nav, atturas – 1 (Anatolijs Kvitkovs), Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka SIA ”Viesītes komunālā pārvalde” viena kubikmetra nešķiroto sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas maksu bez pievienotās vērtības nodokļa Viesītes novadā nosaka
pēc šāda aprēķina:
Am3=(VKPt+DzVt+DRN) /m3t , kur
Am3

- maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Viesītes novadā - euro par
kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa;
VKPt - maksa par SIA ”Viesītes komunālā pārvalde” nešķiroto sadzīves atkritumu savākšanu,
glabāšanu, pārkraušanu un pārvadāšanu Viesītes novadā – euro par tonnu, (apstiprina
Viesītes novada pašvaldība pamatojoties uz SIA ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ iesniegto
aprēķinu);
DzVt - maksa par atkritumu apglabāšanu SIA ”Vidusdaugavas SPAAO” sadzīves atkritumu
poligonā ”Dziļā vāda’’ – euro par tonnu, apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisija);
DRN) - maksa par dabas resursa nodoklis –euro par tonnu, [saskaņā ar Dabas resursu nodokļa
likuma 3.pielikumu (sadzīves atkritumi un ražošanas atkritumi, kas nav uzskatāmi par
bīstamiem atkritumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un
īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus)];
m3t - atkritumu kubikmetru skaits vienā tonnā. (apstiprina Viesītes novada pašvaldība
pamatojoties uz SIA ”Viesītes komunālā pārvalde” iesniegto aprēķinu vai nosaka
pamatojoties uz MK noteikumiem par ''Sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības
mērījumu veikšanas kārtība un nosacījumi'');

Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksai, tiek piemērots pievienotās vērtības
nodoklis atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.
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2. Noteikt SIA ''Viesītes komunālā pārvalde'' nešķirotu cieto sadzīves atkritumu
savākšanas un transportēšanas pakalpojuma tarifu 64,25 EUR par tonnu bez
pievienotās vērtības nodokļa.
(pielikumā: nešķiroto cieto sadzīves atkritumu savākšanas un transportēšanas pakalpojumu
tarifa aprēķins uz 2 lapām).
Nešķirotu cieto sadzīves atkritumu savākšanas un transportēšanas pakalpojuma tarifam, tiek
piemērots pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.
3. Noteikt, ka SIA Viesītes komunālā pārvalde'' maksu par nešķirotu cieto sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu vienai personai mēnesī daudzdzīvokļu mājās nosaka pēc
šāda aprēķina:
CSAmpm = D_dzm3 / 12 / Ie_sk * Am3 , kur
CSAmpm - maksa par nešķirotu cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu vienai personai
mēnesī daudzdzīvokļu mājās , EUR;
D_dzm3 - no daudzdzīvokļu mājām savākto atkritumu daudzums gadā kubikmetros;
12
- mēnešu skaits gadā;
Ie_sk
- iedzīvotāju skaits daudzdzīvokļu mājās
Am3
- maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Viesītes novadā, euro
par kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa.
Nešķirotu cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksai vienai personai mēnesī
daudzdzīvokļu mājās tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši Latvijas
Republikas likumdošanai.
4.Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.martu. Informāciju par tarifa izmaiņām publicēt
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Viesītes novada vēstis”.
Atbildīgai: SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs M.Blitsons
Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei

14.#
Par projektu ''Viesītes katlu mājas efektivitātes paaugstināšana''
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Viesītes komunālā pārvalde”, reģ. Nr.
LV55403000541, sagatavoto lēmuma projektu ( saskaņā ar Viesītes novada domes 2017.gada
29.decembra lēmumu Nr.1, kurā tika uzdots aktualizēt un sagatavot projekta iesniegumu,
tehniski ekonomisko pamatojumu, apliecinājuma karti, finansēšanas plānu) par dalību SAM
4.3.1. aktivitātē “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AERT izmantošanu centralizētajā
siltumapgādē” otrā projektu iesniegumu atlases kārtā ar projektu “Viesītes katlu mājas
efektivitātes paaugstināšana”, izvērtējot projekta šī brīža aktualitāti, SIA “Viesītes komunālā
pārvalde” finansiālās iespējas kredīta saņemšanai, lai ieviestu projektu, ņemot vērā domes
Finanšu komitejas 2018.gada 11.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot par – 6
balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Laura
Zvirbule), pret - nav, atturas – 2 (Juris Līcis, Roberts Orups) ,
Viesītes novada dome NOLEMJ:
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Neapstiprināt Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Viesītes komunālā
pārvalde” sagatavoto lēmuma projektu “Par dalību SAM 4.3.1. aktivitātē “Veicināt
energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrā projektu
iesniegumu atlases kārtā.
Zināšanai: SIA ''Viesītes komunālā pārvalde'', Attīstības un plānošanas nodaļai,

15.#
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
L.Zvirbule
L.Zvirbule – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Pamats: Komunālo jautājumu komisijas 11.01.2018.
sēdes ierosinājums
Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, likumu „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 10.pantu un Viesītes novada domes 2011.gada saistošajiem noteikumiem
Nr.1 "Kārtība, kādā Viesītes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā"
(prot.Nr.2;5), atklāti balsojot par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne,
Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule) ), pret - nav, atturas nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Uzņemt E.D. dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Meža ielā 17-21, Viesītē, slēdzot
terminēto īres līgumu līdz 30.04.2017.
2. Atteikt uzņemt M.B.dzīvokļu rindā, jo nav juridiska pamata to darīt.
3. Atteikt uzņemt L.S. dzīvokļu rindā, jo nav juridiska pamata to darīt.
4. Uzņemt A.K. nelabiekārtotu dzīvokļu rindā.
5. Atļaut S.Z. slēgt apakšīres līgumu adresē Raiņa iela 42-1, Viesīte, Viesītes novads,
slēdzot terminēto īres līgumu līdz 31.12.2018.
SIA „ Viesītes komunālā pārvalde” veikt nepieciešamās izmaiņas īrnieku īres līgumā.
6. Atteikt uzņemt G.B. nelabiekārtotu dzīvokļu rindā, jo nav juridiska pamata to darīt.
7. Atļaut D.B.slēgt apakšīres līgumu adresē Smilšu iela 35-3, Viesīte, Viesītes novads.,
slēdzot terminēto īres līgumu līdz 31.12.2018.
SIA „ Viesītes komunālā pārvalde” veikt nepieciešamās izmaiņas īrnieku īres līgumā.
Zināšanai: SIA “Viesītes komunālā pārvalde” , iedzīvotāju reģistram

16.#
Par īres līgumu pagarināšanu
L.Zvirbule
L.Zvirbule – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Pamats: Komunālo jautājumu komisijas 11.01.2018.
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"
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(prot.Nr.2;5) , atklāti balsojot par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne,
Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule) ), pret - nav, atturas nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut pagarināt īres līgumus līdz 30.04.2018. šādiem īrniekiem (58 personas
pielikumā)
2. Atļaut pagarināt īres līgumus līdz 28.02.2018. šādiem īrniekiem (9 personas).
SIA „ Viesītes komunālā pārvalde” veikt nepieciešamās izmaiņas īrnieku īres līgumos.
Zināšanai: SIA “Viesītes komunālā pārvalde” , iedzīvotāju reģistram

17.#
Pamats: Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
12.panta pirmās daļas 2.punkts,
LR MK 2003.gada 11.februāra noteikumi Nr.72 ''Kārtība,
kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu''

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
I.Erte
I.Erte – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Atklāti balsojot par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs
Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule) ), pret - nav, atturas - nav,
Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.Anulēt ziņas par I.V.deklarēto dzīvesvietu Viesītes novada, Saukas pagasta, Lone,
‘’Aronijas 2’’-9.
2. Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā un
paziņot I.V..
3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta 2.daļu šo domes lēmumu var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Jelgavā, Atmodas ielā 19) viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr.1.
Zināšanai: iedzīvotāju reģistram, personai
SIA “Viesītes komunālā pārvalde”

18.#
Pamats: Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
12.panta pirmās daļas 2.punkts,
LR MK 2003.gada 11.februāra noteikumi Nr.72 ''Kārtība,
kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu''

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
I.Erte
I.Erte – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.

18

Atklāti balsojot par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs
Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule) ), pret - nav, atturas - nav,
Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.Anulēt ziņas par L.R. deklarēto dzīvesvietu Viesītes novada, Viesītes pagasta,
‘’Dārzniekos’’.
2. Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā un
paziņot L.R.
3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.p.2.d.. šo domes lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Jelgavā, Atmodas ielā 19) viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr.1.
Zināšanai: iedzīvotāju reģistram, personai
SIA “Viesītes komunālā pārvalde”

19.#
Pamats: Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
12.panta pirmās daļas 2.punkts,
Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumi Nr.72 ''Kārtība,
kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu''

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
I.Erte
I.Erte – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Atklāti balsojot par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs
Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule) ), pret - nav, atturas - nav,
Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.Anulēt ziņas par R.S.deklarēto dzīvesvietu Viesītes novada, Viesītē, Meža ielā 23-9.
2. Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā un
paziņot RS uz deklarēto dzīvesvietu.
3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.p.2.d.. šo domes lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Jelgavā, Atmodas ielā 19) viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr.1.
Zināšanai: iedzīvotāju reģistram, personai
SIA “Viesītes komunālā pārvalde”

20.#
Pamats: Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
12.panta pirmās daļas 2.punkts,
Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumi Nr.72 ''Kārtība,
kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu''

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
I.Erte
I.Erte – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Atklāti balsojot par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs
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Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule) ), pret - nav, atturas - nav,
Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.Anulēt ziņas par R.S.deklarēto dzīvesvietu Viesītes novada, Viesītē, Meža ielā 23-9.
2. Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā un
paziņot R.S. uz deklarēto dzīves vietu.
3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta 2.daļu šo domes lēmumu var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Jelgavā, Atmodas ielā 19) viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr.1.
Zināšanai: iedzīvotāju reģistram, personai.
SIA “Viesītes komunālā pārvalde”
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Par nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesīte, Smilšu iela 36A
domājamās daļas atsavināšanu
J.Līcis
J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatīts M.B.likumiskās aizbildnes N.B.iesniegums, ka vēlas nopirkt 1/2(vienu otro)
domājamo daļu no nekustamā īpašuma Smilšu ielā 36A, Viesīte, Viesītes novads, ar kadastra
Nr. 56150010801, viņam piederošās ½ (vienas otrās) domājamās daļas no namīpašuma ar
īpašuma kadastra Nr. 56155010002, uzturēšanai.
Konstatēts, ka uz zemes īpašumu Viesītes novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības
Viesītes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 1000 0052 0249.
Pamatojoties uz Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu,
4.panta ceturtās daļas 4.punktu un 37 pantu., kā arī likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu
apsaimniekošanas komitejas 2018.gada 11.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot
par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce,
Juris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule) ), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt nekustamā īpašuma Smilšu ielā 36A, Viesīte, Viesītes novads, ar kadastra Nr.
56150010801, ar platību 0,1891ha ½ (vienas otrās) domājamās daļas atsavināšanas
procesu.
2. Veikt īpašuma tirgus novērtējumu.
Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai

22.#
Par dzīvokļa Meža iela 21-11, Viesīte, Viesītes novads, pārdošanu pirmpirkuma kārtībā
J.Līcis
J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Ar M.O. ir noslēgts īres līgums par dzīvokli Nr.11(vienpadsmit), kas atrodas Viesītes novada,
Viesītē, Meža ielā 21.
2017.gada 29.decembrī M.O.ir iesniedzis iesniegumu, ka vēlas nopirkt īrēto dzīvokli.
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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.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešo daļu un
likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā domes Attīstības,
lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2018.gada 11.janvāra sēdes
lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot par – 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita
Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Roberts Orups, Laura Zvirbule) ), pret - nav, atturas 1(Juris Līcis), Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.
Uzsākt dzīvokļa Viesītes novada, Viesītē, Meža ielā 21-11 atsavināšanas procesu.
2.
Nostiprināt Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Viesītes
novada, Viesīte, Meža ielā 21-11.
3.
Veikt dzīvokļa īpašuma novērtēšanu pārdošanai.
Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai

23.#
Par zemes nomas līgumu slēgšanu un izbeigšanu
J.Līcis
J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatīti fizisko personu iesniegumi:
2017.gada 19.decembra A.Ž. iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz zemes vienību
Viesītes novada Rites pagastā, 3.0 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām ar 2018.gada
1.janvāri;
2017.gada 20.decembra I.V.iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz zemes vienībām
Viesītes novada, Viesītes pagastā 0,75 ha platībā un 1,8 ha platībā lauksaimniecības
vajadzībām;
2017.gada 19.decembra L.M.iesniegums par nomas tiesību pagarināšanu uz zemes
vienību ‘’Sili’’, Rites pag., Viesītes nov. 24,44 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām uz 30
gadiem;
2018.gada 3.janvāra G.S. iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz zemes vienību
Viesītes novada Elkšņu pagastā 3.7 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām ar 2018.gada
1.janvāri;
2017.gada 22.decembra M.M.iesniegums par atteikšanos no zemes nomas uz zemes
vienību Viesītes novada Rites pagastā 0,0252 ha platībā.
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 2018.gada 11.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot par – 8 balsis
(Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis,
Roberts Orups, Laura Zvirbule) ), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt zemes nomas līgumus līdz 2022.gada 31.decembrim ar 4 personām.
2. Ar 01.01.2018. izbeigt nomas līgumu ar 1 personu.
Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei
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24.#
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ''Ezerieši'',
Saukas pagasts, Viesītes novads
J.Līcis
J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatīts 2017.gada 20.decembrī saņemtais SIA ''GEO mērniecība'', 2017.gada 6.novembra iesniegums
par izstrādāto zemes ierīcības projektu īpašuma ''Ezerieši'', Saukas pagasts, zemes vienībai, kā arī
lūgums atdalāmajai zemes vienībai N.2, piešķirt nosaukumu ''Vecezerieši'', Saukas pag., Viesītes nov.
Projektu nepieciešams apstiprināt.
Pamatojoties uz SIA ''GEO mērniecība'' 09.06.2017.iesniegumu un Ministru kabineta 02.08.2016.
noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” II daļas, 26.punktu, Viesītes
novada pašvaldības 27.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 3 „ Par teritorijas plānojumiem”,
Saukas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 2.nodaļas 2.5. punktu, ņemot vērā
domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2018.gada 11.janvāra
sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita
Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule) ), pret - nav, atturas nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu. I.
2. Zemes vienībai Nr. 1 3,3 ha platībā saglabāt nosaukumu “Ezerieši”, Saukas pag.,
Viesītes nov.
Zemes lietošanas mērķis: 0101- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir
lauksaimniecība.
3.Atdalāmajai zemes vienībai Nr. 2 9,0 ha platībā piešķirt nosaukumu ''Vecezerieši'',
Saukas pag., Viesītes nov.
Zemes izmantošanas mērķis: 0101- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir
lauksaimniecība.
Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas
centrā.
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste
Zināšanai: nodokļu administratorei

25.#
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ''Karjeras'',
Viesītes pagasts, Viesītes novads
J.Līcis
J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatīts SIA ''Latvijas mērnieks'', 2017.gada 18.decembra iesniegums par izstrādāto zemes ierīcības
projektu īpašuma ''Karjeras'', Viesītes pagasts, Viesītes novads, kā arī lūgums atdalāmajai zemes
vienībai N.1 piešķirt nosaukumu ''Stūrīši'', Viesītes pag., Viesītes nov.
Pamatojoties uz SIA ''Latvijas mērnieks'' 18.12.2017.iesniegumu un Ministru kabineta 02.08.2016.
noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” II daļas, 26.punktu, Viesītes
novada pašvaldības 27.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 3 „ Par teritorijas plānojumiem”,
Viesītes pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 4.nodaļas 4.6. punktu, ņemot vērā
domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2018.gada 11.janvāra
sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita
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Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule) ), pret - nav, atturas nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu.
2. Zemes vienībai Nr. 2 5,23 ha platībā saglabāt nosaukumu “Karjeras”, Viesītes pag.,
Viesītes nov.
Zemes lietošanas mērķis: 0102- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir
mežsaimniecība.
3.Atdalāmajai zemes vienībai Nr. 1 4,41 ha platībā piešķirt nosaukumu ''Stūrīši'', Viesītes
pag., Viesītes nov.
Zemes izmantošanas mērķis: 0101- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir
lauksaimniecība.
Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas
centrā.
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste
Zināšanai: nodokļu administratorei

26.#
Par dzīvokļu maiņu
J.Līcis
J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatīts 2018.gada 10.janvārī saņemtais D.M. iesniegums, kurā lūdz rast iespēju samainīt
piederošo dzīvokļa īpašumu Viesītes novads, Saukas pagasts, ‘’Birzes’’-3 , pret pašvaldībai
piederošo dzīvokli Viesītes novada, Saukas pagasta ‘’Ābelītes 1’’-3.
Konstatēts, ka pieder trīs dzīvokļu īpašumi īpašuma ’’Ābelītes 1’’ un iegūstot dzīvokli Nr. 3 ,
piederētu visa māja, pieder arī dzīvoklis ‘’Viesītes novads, Saukas pagasts, ‘’Birzes’’3.
Samainot dzīvokļus tiktu sakārtots īpašums un māju pilnībā varētu apsaimniekot viens
īpašnieks un to varētu izņemt no pašvaldības bilances.
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām‘’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā
domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2018.gada
11.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana
Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups, Laura
Zvirbule) ), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
2.
Nostiprināt Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz
dzīvokļa īpašumu Viesītes novads, Saukas pagasts, ‘’Ābelītes 1’’-3.
3.
Veikt dzīvokļa īpašuma novērtējumu.
4.
Sagatavot dokumentus dzīvokļu īpašumu Viesītes novads, Saukas pagasts,
‘’Birzes’’-3 un Viesītes novads, Saukas pagasts, ‘’Ābelītes 1’’-3 maiņai.
Atbildīgais: pašvaldības juriste I.Erte
Zināšanai: nodokļu administratorei

27.#
Par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursa aktivitātē
“Publisko ūdeņu pārvaldība”
A.Žuks, G. Dimitrijeva

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
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A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Latvijas vides aizsardzības fonds ir izsludinājis projektu konkursu, kura ietvaros atbalstāmās
apakšaktivitātes ir 3.1. Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai un 3.2.
Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes. Konkursa vadlīnijās ir iekļauta plānošanas
dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Viesītes novada attīstības programmas
2014.-2020.gadam ilgtermiņa prioritātes IP3 Stratēģiskais mērķis 3: „Dabas kapitāla un ainavu
ilgtspējīga apsaimniekošana”, vidēja termiņa prioritātes VP4 “Gudra pārvalde pār resursiem”,
Rīcības plānu 2014.-2020.gadam RV 3.5 „Ainavu un vides kopšana”, ņemot vērā domes
Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2018.gada 11.janvāra
sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča,
Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule) ), pret nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
Atbalstīt projekta “Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumu izstrāde”
iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursā.
Atbildīgais: Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Zināšanai: grāmatavedības un finanšu nodaļai

28.#
Par adreses maiņu
J.Līcis
J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatīts Valsts zemes dienesta dokuments, ka Viesītes novada, Saukas pagastā būvei ar
kadastra apzīmējumu 56880060113013 ir adrese: ‘’Saukas arodvidusskola’’, Sauka, Saukas
pag., Viesītes nov., taču būve atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
56880060113 un ir ārpus Saukas ciema teritorijas. Būtu jāpiešķir adrese: ‘’Vecsaimniecība’’,
Saukas pag., Viesītes nov.
Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698” Adresācijas noteikumi” 9.punkts, kurš
nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas
piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas
objektam nav piešķirta, mainīt uni…’’.
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 2018.gada 11.janvāra sēdes
lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita
Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule) ), pret - nav,
atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Būvei ar kadastra apzīmējumu 56880060113013 mainīt adresi no: ‘’Saukas
arodvidusskola’’, Sauka, Saukas pag., Viesītes nov.,LV 5224 uz adresi:
‘’Vecsaimniecība’’, Saukas pag., Viesītes nov. , LV 5224.
2. Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu
apkalpošanas centrā.
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste
Zināšanai: nodokļu administratorei , iedzīvotāju reģistram
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29.#
Par grozījumiem Viesītes novada domes 2017.gada 21.decembra lēmumā Nr.32 “Par
adrešu piešķiršanu”
J.Līcis
J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatīts Valsts zemes dienesta dokuments, ka Viesītes novada domes 2017.gada 21.decembra lēmumā
Nr. 32, prot.Nr.19 ir neprecizitātes piešķirtajās adresēs. Konkrēti Saukas pagastā: adrese ‘’Ķoniņi’’,
Saukas pag., Viesītes nov., LV 5224, ‘’Lazdas’’, Saukas pag., Viesītes nov., LV 5224 un
‘’Vecsauka’’, Saukas pag., Viesītes nov., LV 5224. Būves un īpašumi atrodas Lones un Saukas ciemu
teritorijās un adresēs jāieraksta šie ciemi.
Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698” Adresācijas noteikumi” 9.punkts, nosaka, ka
pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot
konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, mainīt un
…”.
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 2018.gada 11.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot
par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris
Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule) ), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Grozīt Viesītes novada domes 2017.gada 21.decembra lēmuma Nr.32 “Par adrešu
piešķiršanu”1.1.punktu,1.3.punktu un 1.4.punktu un izteikt tos šādā redakcijā:
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’’, Lone, Saukas
pag., Viesītes nov., LV 5224;
1.3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56880040251 un uz tās esošajai būvei ar kadastra
apzīmējumu 56880040251001 (lauksaimniecības atpūtas ēka), piešķirt adresi ‘’Mazlazdas’’, Lone,
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’’, Sauka, Saukas
pag., Viesītes nov., LV 5224;

2. Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas
centrā.
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste, iedzīvotāju reģistram
Zināšanai: nodokļu administratorei

30.#
Par zemes ierīcības projekta „Ausmas”, Viesītes pag., Viesītes nov. apstiprināšanu
J.Līcis
J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatot SIA „GEO Mērniecība”, 11.01.2018. iesniegumu par izstrādātā zemes ierīcības
projekta īpašumam „Ausmas”, Viesītes pag., Viesītes nov. apstiprināšanu, iepazīstoties ar
izstrādātā zemes ierīcības projektu lietu, pamatojoties uz 01.12.2005. „Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likumu” ar spēkā esošajiem grozījumiem, Ministru kabineta 02.08.2016.
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noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” II daļas, 26.punktu,
Viesītes novada pašvaldības 27.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 3 ''Par teritorijas
plānojumiem”, Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem” 4.nodaļas 4.6. punktu, atklāti balsojot par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana
Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups, Laura
Zvirbule) ), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu.
2. 1.zemes vienībai 8,5 ha platībā saglabāt nosaukumu „Ausmas”, Viesītes pag., Viesītes
nov.;
Noteikt zemes izmantošanas mērķis – 0201 zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība
ir mežsaimniecība;
3. Atdalāmajai 2. zemes vienībai 6,7 platība piešķirt nosaukumu „Samsaviņas”, Viesītes
pag, Viesītes nov.
Zemes izmantošanas mērķis– 0101 zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir
lauksaimniecība.
4. Lēmums nosūtāms VZD Zemgales reģionālajai nodaļai.
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste
Zināšanai: nodokļu administratorei

31.#
Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības
J.Līcis

J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatot D.S.iesniegumu par zemes gabala domājamās daļas nodošanu īpašumā bez
atlīdzības dzīvokļa Nr. 4,Sporta iela 13A, Viesīte, Viesītes nov. uzturēšanai, pamatojoties
uz likuma „ Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta 4.punktu,
atklāti balsojot par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs
Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule) ), pret - nav, atturas - nav,
Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.Nodot bez atlīdzības zemes gabala, kura adrese ir Sporta iela 13A, Viesīte,
Viesītes nov., ar kadastra apzīmējumu 56150010802 un kura kopēja platība sastāda 0,1992
ha, 759/12322 domājamās daļas, dzīvokļa Nr. 4 uzturēšanai.
2. Slēgt līgumu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste, pašvaldības juriste
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai

32.#
Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu
I.Erte
I.Erte – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
1. J.Š. nav termiņā samaksājis nekustamā īpašuma nodokli par īpašumiem:
’’Ezerdzeņi’’, Viesītes pag., Viesītes nov., EUR 24.78 (divdesmit četrus euro un 78 centus);
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’’Jaunezerdzeņi’’, Viesītes pag., Viesītes nov., LV 5237, EUR 14.83 (četrpadsmit euro un 83
centus);
’’Krastmalas’’, Viesītes pag., Viesītes nov., LV 5237, EUR 16.69 (sešpadsmit euro un 69
centus);
’’Smilšu Krasti’’, Viesītes pag., Viesītes nov., LV 5237, EUR 19.61 (deviņpadsmit euro un 61
centus);
’’Ezerāji’’, Viesītes pag., Viesītes nov., LV 5237, EUR 16.39 (sešpadsmit euro un 39 centus);
’’Mazdzeņi’’, Viesītes pag., Viesītes nov., LV 5237, EUR 147.65 (viens simts četrdesmit
septiņus euro un 65 centus);
’’Jaunsētas’’, Viesītes pag., Viesītes nov., LV 5237, EUR 152.91 (viens simts piecdesmit
divus euro un 91 centus) un
’’Dzeņi’’, Viesītes pag., Viesītes nov., LV 5237, EUR 17.35 (septiņpadsmit euro un 35
centus) , un uz 2018.gada 15.janvāri ir parādā Viesītes novada pašvaldībai kopsummā EUR
410.21 (četri simti desmit euro un 21 centus).
2. Jurijam Šapurovam ir sūtīti atgādinājumi, taču no viņa puses nav veiktas darbības, lai
parādu dzēstu vai vienotos par tā samaksu.
3. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par nodokļiem un
nodevām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka nodokļu maksātājam noteiktā
termiņā un pilnā apmērā jānomaksā nodokļi un nodevas, 18.panta 11.punktu, kas nosaka, ka
nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksātos
nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus, 26.panta
pirmo daļu, kas nosaka, ka: ”Nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu aprēķinam vai nodokļa
pārskatam, deklarācijai avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par
maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles aprēķinātos nodokļu
maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos
aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto pamatparāda palielinājumu un nokavējuma
naudas, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu”, 29.panta otro daļu, kas nosaka, ka Nokavējuma naudu
neaprēķina, ja valsts vai pašvaldības budžets tam piekritīgo nodokļa maksājumu ir saņēmis
piecu darbdienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Ja minētais nosacījums netiek
ievērots, nokavējuma naudu aprēķina par periodu no nākamās dienas pēc konkrētā nodokļa
likumā noteiktā maksāšanas termiņa iestāšanās līdz samaksas dienai (to ieskaitot). Ja
maksāšanas termiņš sakrīt ar brīvdienu (svētku dienu), tad par maksāšanas dienu uzskatāma
pirmā darbdiena pēc brīvdienas (svētku dienas), Latvijas Republikas likuma ”Par nekustamā
īpašuma nodokli” 9.pantu,2.daļu, kas nosaka, ka :”Noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda
naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā
atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām”, kā arī Administratīvā procesa likuma
358.panta otro daļu, 359.panta pirmās daļas 3.punktu, 360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo
un otro daļu un 367.pantu, atklāti balsojot par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča,
Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule) ), pret nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
3.1. Piedzīt no J.Š. nekustamā īpašuma nodokļa parādu kopsummā EUR 410.21 (četri simti
desmit euro un 21 centus) , par īpašumiem:
’’Ezerdzeņi’’, Viesītes pag., Viesītes nov., EUR 24.78 (divdesmit četrus euro un 78 centus);
’’Jaunezerdzeņi’’, Viesītes pag., Viesītes nov., LV 5237, EUR 14.83 (četrpadsmit euro un
83 centus);
’’Krastmalas’’, Viesītes pag., Viesītes nov., LV 5237, EUR 16.69 (sešpadsmit euro un 69
centus);
’’Smilšu Krasti’’, Viesītes pag., Viesītes nov., LV 5237, EUR 19.61 (deviņpadsmit euro un 61
centus);
’’Ezerāji’’, Viesītes pag., Viesītes nov., LV 5237, EUR 16.39 (sešpadsmit euro un 39 centus);
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’’Mazdzeņi’’, Viesītes pag., Viesītes nov., LV 5237, EUR 147.65 (viens simts četrdesmit
septiņus euro un 65 centus);
’’Jaunsētas’’, Viesītes pag., Viesītes nov., LV 5237, EUR 152.91 (viens simts piecdesmit
divus euro un 91 centus) un
”Dzeņi’’, Viesītes pag., Viesītes nov., LV 5237, EUR 17.35 (septiņpadsmit euro un 35 centus)
3.2. 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
33.#
Par pamatlīdzekļa norakstīšanu
A.Žuks A.Maļinovska
A.Maļinovska – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Sakarā ar saņemto iesniegumu no galvenās grāmatvedes A.Maļinovskas par
pamatlīdzekļa (katlu māja “Spodri”, Rites pagastā, ar inventāra Nr./P007372) norakstīšanu
sakarā ar to, ka 2004.gada 31.martā noslēgts Nekustamā īpašuma izsoles pirkuma līgums starp
Rites pagasta pašvaldību un pircēju zemnieku saimniecību “Stārķi”, 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, atklāti balsojot par – 8 balsis
(Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis,
Roberts Orups, Laura Zvirbule) ), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības un finanšu nodaļai norakstīt
pamatlīdzekli: (katlu māja “Spodri”, Rites pagastā ar inventāra Nr./P007372),
sākotnējā vērtība 1216.56 EUR, atlikusī vērtība 892.08 EUR.
2. Grāmatvedības un finanšu nodaļai norakstīto pamatlīdzekli izslēgt no bilances.
Atbildīgais –galvenā grāmatvede A.Maļinovska
Zināšanai: Rites pagasta pārvaldes vadītājai L.Bārdulei
Kontrolei – izpilddirektoram S.Lūsei
34.#
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu inventarizāciju
A.Žuks A.Maļinovska
A.Maļinovska – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Sakarā ar saņemto iesniegumu no galvenās grāmatvedes A.Maļinovskas, 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, atklāti balsojot par – 8
balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris
Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule) ), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome
NOLEMJ:

28

1. Atļaut Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības un finanšu nodaļai izslēgt no
dzīvojamo māju pamatlīdzekļu kartītēm dzīvokļu platības un vērtības sakarā ar
pašvaldībai piederošo dzīvokļu inventarizāciju .
Pielikumā: Pašvaldībai piederošo dzīvokļu saraksti uz 7 lapām.
2. Grāmatvedības un finanšu nodaļai norakstīto pamatlīdzekļi izslēgt no bilances.
Atbildīgais –galvenā grāmatvede A.Maļinovska
Kontrolei – izpilddirektoram S.Lūsei
35.#
Par atļauju Latvijas Cistiskās fibrozes biedrībai slēgt apakšnomas līgumu nomas
objektam Viesītē, Smilšu ielā 31-25
---------------------------------------------------------------------------------------------------A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatot Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības, reģ. Nr.40008195462
priekšsēdētājas 2018.gada 15.janvāra iesniegumu par atļauju slēgt nedzīvojamo telpu
apakšnomas līgumu par biedrības iznomāto dzīvokli Viesītes novada Viesītē, Smilšu ielā 3125, ņemot vērā, ka biedrībai 2015.gada 29.jūlijā ar dzīvokļa apsaimniekotāju SIA „Viesītes
komunālā pārvalde” ir noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums, kas atļauj slēgt apakšnomas
līgumu, pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, atklāti balsojot par – 8 balsis
(Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis,
Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
Atļaut Latvijas Cistiskās fibrozes biedrībai, reģ. Nr.40008195462, juridiskā adrese:
Kaļķu iela 1, Viesīte, Viesītes novads, slēgt Nedzīvojamo telpu apakšnomas līgumu Viesītes
novada pašvaldībai piederošajam dzīvoklim Smilšu ielā 31-25, Viesītē, Viesītes novadā,
(kadastra Nr.56159000031), ar J.P.(fizioterapeita pakalpojumu sniegšana).
Atbildīgais: biedrības priekšsēdētāja A.Beļinska
Zināšanai: SIA „Viesītes komunālā pārvalde”

Sēde beidzas plkst.16.00
Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks 2018.gada 15.februārī.
Sēdes vadītājs
Novada domes priekšsēdētājs
23.01.2018.

A.Žuks

Protokoliste
Kancelejas vadītāja
23.01.2018

D.Vītola
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