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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 (no 2.jautājuma), Vita Elksne,
Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule (līdz
24.jautājumam), Māris Lācis(no 24.jautājuma).
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Anita Maļinovska- galvenā grāmatvede
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
Informatīvie jautājumi – domes priekšsēdētājs Alfons Žuks,
Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Alfons Žuks atklāj domes sēdi
A.Žuks – ierosina darba kārtībā 17.jautājuma vietā “Par nekustamā īpašuma “Rutuļi”, Rites
pagasts, Viesītes sadalīšanu”, kas jāatliek sakarā ar to, ka personas nav savstarpēji vienojušās,
iekļaut papildus jautājumu “Par Sadarbības memorandu Gotharda Frīdriha Stendera
intelektuālā mantojuma popularizēšanai un Sēlijas kultūrvēsturiskā novada garīgā centra
izveidei bijušās Sunākstes mācītājmuižas vietā” un apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar
24.jautājumiem.
Domes deputātiem iebildumu nav.
Atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris
Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas- nav, Viesītes novada
dome NOLEMJ:
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Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 24.jautājumiem
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par izmaiņām pamatlīdzekļos un mazvērtīgajā inventārā .
Ziņo: A.Žuks
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu.
Ziņo: A.Žuks
3. Par Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāžu – Sēlijas Sporta skolas un Viesītes
Mūzikas un mākslas skolas skolēnu (audzēkņu) izmaksu apstiprināšanu veicot
pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
Ziņo: A.Žuks
4. Par atbalstu Viesītes novada pašvaldības projektam “Līdaku mazuļu ielaišana Viesītes
novada Viesītes ezerā”.
Ziņo: A.Žuks, L.Zvirbule
5. Par pašvaldības līdzfinansējumu biedrības “Saukas dabas parka biedrība” projektam
“Zivju resursu papildināšana Saukas ezerā”.
Ziņo: A.Žuks, P.Līcis
6. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu politiski represētajām personām.
Ziņo: A.Žuks
7. Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta.
Ziņo: A.Žuks,
8. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par medicīniski
pedagoģisko komisiju organizēšanu Viesītes novada izglītojamiem ar speciālām
vajadzībām.
Ziņo: A.Žuks
9. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Ziņo: L.Zvirbule
10. Par īres līgumu pagarināšanu.
Ziņo: L.Zvirbule
11. Par projekta izstrādi ELFA līdzfinansētam LEADER programmas projektam “Radošās
rezidences Viesītē”.
Ziņo: G.Dimitrijeva, L.Zvirbule
12. Par “Kārtības, kādā Viesītes novada dome piešķir atbalstu no pašvaldības budžeta
biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko personu projektu
konkursiem” apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Ziņo: L.Zvirbule
13. Par nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesīte, Smilšu iela 36A domājamās daļas
atsavināšanas piedāvājumu.
Ziņo: J.Līcis
14. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
Ziņo: J.Līcis
15. Par adreses maiņu Elkšņu pagastā.
Ziņo: J.Līcis
16. Par adrešu maiņu.
Ziņo: J.Līcis
17. Par Sadarbības memorandu Gotharda Frīdriha Stendera intelektuālā mantojuma
popularizēšanai un Sēlijas kultūrvēsturiskā novada garīgā centra izveidei bijušās
Sunākstes mācītājmuižas vietā.
Ziņo: A.Žuks, G.Dimitrijeva
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18. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Vizbuļi”, Viesītes pagasts,
Viesītes novads.
Ziņo: J.Līcis
19. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
Ziņo: J.Līcis
20. Par iesniegumu dzīvokļa atsavināšanai.
Ziņo: J.Līcis
21. Par nekustamā īpašuma “Klauces karjers”, Elkšņu pagasts, Viesītes novads
atsavināšanas procesa uzsākšanu.
Ziņo: J.Līcis
22. Par adreses piešķiršanu.
Ziņo: J.Līcis
23. Par izmaiņām Viesītes novada pašvaldības domes deputātu sastāvā.
Ziņo: A.Žuks
24. Par Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu uz laiku.
Ziņo: A.Žuks
1.#
Par izmaiņām pamatlīdzekļos un mazvērtīgajā inventārā
A.Žuks, A.Maļinovska
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatot galvenās grāmatvedes A.Maļinovskas iesniegumu par pamatlīdzekļu norakstīšanu un
izslēgšanu no bilances sakarā ar veikto gada inventarizāciju, izskatot Viesītes vidusskolas direktora
A.Baldunčika iesniegumus par pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra (datortehnika) norakstīšanu
sakarā ar to nolietošanos, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem
Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, Viesītes novada pašvaldības un
tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku, ņemot vērā
domes Finanšu komitejas 2018.gada 8.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par –8 balsis
(Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups, Laura
Zvirbule), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:

1.
Sakarā ar veikto gada inventarizāciju, Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības un
finanšu nodaļai atļaut norakstīt šādus pamatlīdzekļus un mazvērtīgo inventāru:
1.
pamatlīdzekli: Printeri HP Laserjet 1200 Nr./P000007, sākotnējā vērtība 391.29 EUR,
atlikusī vērtība 0 EUR 2009.g.izlaidums. Printeris ir salūzis, nav remontējams. (Viesītes
kultūras pils MAP R.Vasiļjeva);
2.
pamatlīdzekli: Datoru Pentium II sistēmbloku Nr./P000064, sākotnējā vērtība 362.69
EUR, atlikusī vērtība 0 EUR 2007.g.izlaidums. Neatbilst mūsdienu prasībām, nav atbilstošu
detaļu (Viesītes kultūras pils MAP R.Vasiļjeva).
3.
pamatlīdzekli: Iebūvēta garderobe Nr./P001781), sākotnējā vērtība 1427.14 EUR,
atlikusī vērtība 0 EUR 2005.g.izlaidums (Bijušās Viesītes Arodskolas telpas MAP A.Žuks).
4.
pamatlīdzekli: ALESIS FX 12m mikserpults, inv.Nr.P000525, sākotnējā vērtība
259.96 EUR, atlikusī vērtība 0 EUR, nedarbojas. Viesītes vidusskolas A.Baldunčiks)
5.
pamatlīdzekli: AKG WMS 40 PRO Vocal mikrofons, inv. Nr.P000526, sākotnējā
vērtība 340,68 EUR, atlikusī vērtība 0 EUR, nedarbojas (Viesītes vidusskola A.Baldunčiks);
6.
pamatlīdzekli: Monitors LCD 17” 170B7CS, sākotnējā vērtība 214,46 EUR, atlikusī
vērtība 0 EUR, nedarbojas (Viesītes vidusskola A.Baldunčiks).
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7.
mazvērtīgo inventāru 14 vienības saskaņā ar pievienoto sarakstu pielikumā uz 1
lapas.(Viesītes vidusskola A.Baldunčiks)
2.
Grāmatvedības un finanšu nodaļai norakstītos pamatlīdzekļus un mazvērtīgo
inventāru izslēgt no bilances.
3.
Sakarā ar Viesītes novada pašvaldībai piederošo ceļu inventarizāciju, atļaut izslēgt no
pašvaldībai piederošo ceļu pamatlīdzekļu kartītēm caurtekas.
Kopējās ceļu un caurteku vērtības summas netiek mainīta.
Atbildīgais –galvenā grāmatvede A.Maļinovska Zināšanai: Viesītes vidusskolai, Viesītes kultūras pilij
Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei

2.#
Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
E.Z.--------------, deklarēts:------------------------, nav termiņā samaksājis nekustamā
īpašuma nodokli un uz 2017.gada 24.oktobri Viesītes novada pašvaldībai ir parādā par
īpašumiem:
kopsummā EUR 222.38 (divi simti divdesmit divus euro un 38 centus).
E.Z. ir sūtīti atgādinājumi, taču no viņa puses nav veiktas darbības, lai parādu dzēstu
vai vienotos par tā samaksu.
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, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2018.gada 8.februāra sēdes
lēmumu (prot.Nr.2), 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:
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1. Piedzīt no E.Z., personas kods ------------------, deklarēts:-----------------------nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 222.38 (divi simti divdesmit divus euro un
38 centus), par īpašumiem:
1.1..‘’Sūnas’’, Elkšņu pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56580010095, EUR
112.14 (viens simts divpadsmit euro un 14 centus);
1.2.‘’Borīši’’, Elkšņu pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56580030077, EUR 70.91
(septiņdesmit euro un 91 centus);
1.3.Zemes vienību Viesītes novada, Viesītē, ar kadastra apzīmējumu 56150010046,
EUR 2.48 (divus euro un 48 centus);
1.4.A. Brodeles iela 40B, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56155010606, EUR
36.85 (trīsdesmit sešus euro un 85 centus).
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

3.#
Par Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāžu – Sēlijas Sporta skolas un Viesītes
Mūzikas un mākslas skolas - skolēnu (audzēkņu) izmaksu apstiprināšanu veicot
pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
A.Žuks
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 8.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.2), 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
Sēlijas Sporta skolā uz 2018.gada 1.janvāri, veicot pašvaldību savstarpējos
norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (1.pielikums).
2. Apstiprināt izmaksas par viena skolēna (audzēkņa) uzturēšanu Viesītes novada
Viesītes Mūzikas un mākslas skolā uz 2018.gada 1.janvāri, veicot pašvaldību
savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (2.pielikums).
3. 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 Sēlijas Sporta skolas skolēnu (audzēkņu) izmaksas uz 01.01.2018. uz 1
lapas.
2.pielikums Viesītes novada Viesītes Mūzikas un mākslas skolas skolēnu (audzēkņu) izmaksas uz
01.01.2018. uz 1 lapas.

Izpildei: pašvaldības finansistei
Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei
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4.#
Par atbalstu Viesītes novada pašvaldības projektam
„Līdaku mazuļu ielaišana Viesītes novada Viesītes ezerā”
A.Žuks

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu, likuma „Dabas resursu nodokļa
likums” 29.panta 1.punkta nosacījumiem, Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem
Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
finanšu līdzekļiem”, Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumiem Nr. 1417
„Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 „Noteikumi par valsts
atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem””, Ministru
kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti”, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2018.gada 8.februāra sēdes
lēmumu (prot.Nr.2), 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. Iesniegt Lauku atbalsta dienestā valsts atbalsta piešķiršanai zivsaimniecības attīstībai
no Zivju fonda finanšu līdzekļiem Viesītes novada pašvaldības projektu „Līdaku mazuļu
ielaišana Viesītes novada Viesītes ezerā”.
2. Apstiprināt projekta kopējo summu ne vairāk kā 2500,00 EUR (divi tūkstoši pieci
simti euro,).
3. Projekta atbalsta gadījumā paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu 26% no projekta
attiecināmajām izmaksām- kopā 650,00 EUR (seši simti piecdesmit euro).
4. Līdzfinansējumu piešķirt no Viesītes novada pašvaldības vides aizsardzības speciālā
budžeta līdzekļiem.
Izpildei – Attīstības un plānošanas nodaļai
Zināšanai- Grāmatvedības un finanšu nodaļai
Kontrolei – pašvaldības izpilddirektorei

5.#
Par pašvaldības līdzfinansējumu biedrības „Saukas dabas parka biedrība” projektam
„Zivju resursu papildināšana Saukas ezerā”
-------------------------------------------------------------------------------------------A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatot biedrības „Saukas dabas parka biedrība” valdes priekšsēdētāja A.Skrupska
2018.gada 6.februāra iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības projektam
iesniegšanai Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā Zivju fonda projektu konkursā, lai
papildinātu Saukas ezera zivju resursus, izvērtējot projekta lietderību un aktualitāti,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu, likuma „Dabas resursu nodokļa likums”
29.panta 1.punkta nosacījumiem, Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem Nr.215
„Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem”, Ministru kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumiem Nr. 1417 „Grozījumi
Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta
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piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem””, Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti”, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2018.gada 8.februāra sēdes
lēmumu (prot.Nr.2), 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 biedrības „Saukas dabas parka biedrība”, reģ. Nr.40008079842,
projektu „Zivju resursu papildināšana Saukas ezerā” iesniegšanai Lauku atbalsta
dienestā valsts atbalsta piešķiršanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā tā īstenošanai piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu
1040,00 EUR (viens tūkstotis četrdesmit euro, 00 centi) no Viesītes novada pašvaldības
vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļiem.
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, attīstības un plānošanas nodaļai
Saukas dabas parka biedrības valdes priekšsēdētājam A.Skrupskim

6.#
Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu
politiski represētajām personām
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatīts biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” priekšsēdētāja Ivara Kaļķa
iesniegums, kurā aicināts politiski represētajām personām piešķiramo pabalstu Viesītes
novadā paaugstināt vismaz līdz 100,00 EUR. Saskaņā ar Viesītes novada pašvaldības
2017.gada 19.oktobra saistošo noteikumu Nr.2017/11 “Par pabalstiem Viesītes novadā”
18.punktu, politiski represētajām personām piešķiramais pabalsts ir 30,00 EUR, kas tik
izmaksāts vienu reizi gadā- martā.
Izvērtējot saņemto iesniegumu, pašvaldības finansiālās iespējas, ņemot vērā to, ka šogad tiek
atzīmēta valsts simtgade, 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” un Viesītes novada
pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un
organizēšanas metodiku, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2018.gada 8.februāra sēdes
lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par –8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne,
Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Laura Zvirbule), pret - nav, atturas - nav,
nepiedalās-1 ( 1 ( pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu
darbā” paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Roberts Orups lēmuma pieņemšanā
nepiedalās), Viesītes novada dome NOLEMJ:

1. Sakarā ar Latvijas valsts simtgadi, novadā deklarētajām politiski represētajām
personām 2018.gadā izmaksāt vienreizējo pabalstu 100,00 EUR apmērā.
2. Pabalstu izmaksāt š.g.marta mēnesī - atzīmējot komunistiskā genocīda upuru piemiņas
dienu.
3. Pabalstu izmaksāt pamatojoties uz Viesītes novada Sociālā dienesta rīcībā esošajām
ziņām un aktualizēto politiski represēto personu sarakstu.
4. Pabalstu izmaksā Viesītes novada Sociālā dienesta darbinieki pabalsta saņēmēja
dzīvesvietā.
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5. Pašvaldības finansistei veikt atbilstošus 2018.gada budžeta grozījumus
Atbildīgais: Sociālā dienesta vadītāja
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei

7.#
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 izpilddirektores S.Lūses 2018.gada 7.februāra
iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu sadzīves atkritumu un dalīto atkritumu konteineru
iegādei, 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 8.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.2), 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
piešķirt līdz 3000,00 EUR sadzīves atkritumu konteineru (10 gab.) un dalīto atkritumu
konteineru (5 gab.) iegādei.
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
Izpildei: pašvaldības izpilddirektorei

8.#
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par medicīniski
pedagoģisko komisiju organizēšanu Viesītes novada izglītojamajiem
ar speciālajām vajadzībām
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatot Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iekļaujošās izglītības atbalsta centra vadītājas
S.Safronovas iesniegumu par jauna deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas
pašvaldību par medicīniski pedagoģisko komisiju organizēšanu Viesītes novada
izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām, 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 trešās daļas 19.punktu, 2012.gada 16.oktobra Ministru
kabineta noteikumu Nr.709 „Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām”
6.punktu, 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. Slēgt deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 19.punktā noteikto Viesītes novada pašvaldības funkcijās ietilpstošo
uzdevumu veikšanu – nodrošināt pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību
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un pieejamību bērniem ar speciālajām vajadzībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām
un nodrošinot normatīvajos aktos noteiktos komisijas pienākumus.
2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir noslēgts uz vienu gadu.
3. Viesītes novada pašvaldība par Deleģētā uzdevuma izpildi sedz Jēkabpils pilsētas
pašvaldībai izdevumus saskaņā ar līguma 4.punktā noteikto maksu un iesniegto pārskatu.
Izpildei- pašvaldības kancelejai
Zināšanai- Jēkabpils pilsētas pašvaldībai, grāmatvedības un finanšu nodaļai, Viesītes
vidusskolas direktoram A.Baldunčikam, Rites pamatskolas direktorei I.Maševskai, PII „Zīlīte”
vadītājai A.Orbidānei.
9.#
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
L.Zvirbule, R.Orups
L.Zvirbule– ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Pamats: Komunālo jautājumu komisijas 07.02.2018.
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 –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. Pārtraukt īres līgumu ar M.S.dzīvoklim Sporta ielā 17-2, Viesītē, Viesītes novadā.
2. Uzņemt J.B.. dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Sporta iela 17-2, Viesītē, slēdzot
terminēto īres līgumu līdz 30.04.2017.
3. Atteikt uzņemt O.S.dzīvokļu rindā, jo nav juridiska pamata to darīt.
4. Uzņemt E.Ž. dzīvokļu rindā un pēc atbrīvošanās no brīvības atņemšanas vietas tiks
nodrošināta dzīvojamā platība “Dešos”, Viesītes pag., Viesītes novadā. Slēdzot
terminēto īres līgumu.
5. Uzņemt Ē.S. nelabiekārtotu dzīvokļu rindā.
6. Atļaut A.B.iemitināt īrētajā pašvaldības dzīvoklī Sporta ielā 21-17, Viesītē, L. N.uz
dzīvokļa Raiņa ielā 1-1, Viesītē remonta laiku līdz 01.05.2018. SIA “Viesītes
Komunālā pārvalde” veikt nepieciešamās izmaiņas īrnieka līgumā.
7. Atteikt R.S. deklarēties adresē Meža ielā 23-9, Viesītē, Viesītes nov., jo ierosināta
tiesvedība par izlikšanu no dzīvokļa parāda dēļ.
8. Atteikt R.S. deklarēties adresē Meža ielā 23-9, Viesītē, Viesītes nov., jo ierosināta
tiesvedība par izlikšanu no dzīvokļa parāda dēļ (Mārim Strautniekam par dzīvokli Meža
23-9, Viesītē).
Zināšanai- SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, iedzīvotāju reģistram, komunālo jautājumu
komisijai.
10.#
Par īres līgumu pagarināšanu
L.Zvirbule, J.Līcis
L.Zvirbule– ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Pamats: Komunālo jautājumu komisijas 07.02.2018.
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
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"Kārtība, kādā Viesītes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā"
(prot.Nr.2;5) 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. Atļaut pagarināt īres līgumus līdz 30.04.2018. šādiem īrniekiem 3 personām.
2. Nepagarināt īres līgumus šādiem īrniekiem 6 personām.
3. SIA „ Viesītes komunālā pārvalde” veikt nepieciešamās izmaiņas īrnieku īres līgumā.
Zināšanai- SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, Komunālo jautājumu komisijai, iedzīvotāju
reģistram.
11.#
Par projekta izstrādi ELFLA līdzfinansētam LEADER programmas projektam
“Radošās rezidences Viesītē”
G.Dimitrijeva, A.Žuks

G.Dimitrijeva – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, par projekta ieceri. Projektu iecerēts
realizēt ēkas Brīvības ielā 8, Viesītē, 2.stāvā (atrodas novada Sociālais dienests). Projektā
paredzēts izveidot Radošās rezidences. Visam otrajam stāvam nepietiks līdzekļu, bet tikai
pusei no otrā stāva, jo šajā finansējumā jāparedz arī telpu aprīkojums. Pašvaldības finansējums
nepieciešams 10% no kopējā finansējuma. Jāpieņem konceptuāls lēmums, ka pašvaldība
piedalās šajā projektā.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.un 12.punktiem,
13.10.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr.590 ‘’Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””, Viesītes novada Attīstības programmas
2014-2020 stratēģiskā mērķa 1 “Mazināt iedzīvotāju skaita sarukšanu un tā riskus uz novada
nākotnes attīstības iespējām” vidēja termiņa prioritātes “Sezonas iedzīvotāju piesaiste” Rīcības
virziena 1.1. “Novada tēls” uzdevumam 7 “Veicināt Sēlijas reģiona attīstību”, ņemot vērā
domes attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2018.gada
8.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.2), 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:
Atbalstīt projekta “Radošās rezidences Viesītē” izstrādi un iesniegšanu biedrības
“Lauku partnerība “Sēlija” izsludinātajā atklātā projektu konkursā.
Izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai, Grāmatvedības un finanšu nodaļai
Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei
12.#
Par „Kārtības, kādā Viesītes novada dome piešķir atbalstu no pašvaldības budžeta
biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko personu projektu konkursiem”
apstiprināšanu jaunā redakcijā
L.Zvirbule, R.Orups

L.Zvirbule- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, par izmaiņām ‘’Kārtībā, kādā Viesītes
novada dome piešķir, atbalstu no pašvaldības budžeta biedrību, nodibinājumu, reliģisko
organizāciju un fizisko personu projektu konkursiem”.
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R.Orups- kā ar finanšu līdzekļu kontroli gadījumos, ja nauda piešķirta, bet rezultāts nav
sasniegts.
L.Zvirbule – skaidro, ka piešķirtais pašvaldības finansējums, saskaņā ar iesniegto rēķinu, tiek
pārskaitīts uz preces vai pakalpojuma piegādes uzņēmumu, netiek skaitīts projekta
iesniedzējam.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
Pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta otrās daļas 2.un 6.punktu, ņemot vērā domes
attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2018.gada 8.februāra sēdes
lēmumu (prot.Nr.2), 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. Veikt šādus grozījumus ‘’Kārtībā, kādā Viesītes novada dome piešķir, atbalstu no
pašvaldības budžeta biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko personu
projektu konkursiem’’:
1.1. punktā 3.veikt redakcionālas izmaiņas papildinot ar apakšpunktu 3.4.
Rezultātam ir jābūt saskaņā ar projekta mērķi, un uzdevumiem (nedrīkst dublēties ar
pašvaldības tradicionālajiem pasākumiem);
1.2. papildināt punktu 3.7. ar diviem apakšpunktiem: 3.6.11. Pretendentam, kurš
projekta realizāciju plāno veikt privātīpašumā, tai skaitā īpašuma domājamajās daļās. 3.6.12.
Pasākumiem un/vai objektiem, kuri nav publiski pieejamiem sabiedrībai.
1.3. papildināt 4.punktu ar 4.6. Informācija par projekta iesniedzēja iepriekšējo
pieredzi projektu konkursā – realizēto projektu īss apraksts un rezultātu uzturēšana.
1.4.papildināt 6.4.punktu ar sekojošiem vārdiem – Pretendentam, kurš saņēmis
pašvaldības atbalstu, ir pienākums viena mēneša laikā pēc projekta aktivitāšu noslēguma vai
drukātā izdevuma izdošanas, iesniegt piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaiti, un vienoties
ar Attīstības un plānošanas nodaļu par projekta rezultātu prezentēšanas laiku.
2. Apstiprināt jaunā redakcijā ‘’Kārtību, kādā Viesītes novada dome piešķir atbalstu no
pašvaldības budžeta biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko personu
projektu konkursiem’’(Kārtība pielikumā uz 3 lapām).
Izpildei: attīstības un plānošanas nodaļai
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, pašvaldības kancelejai

13.#
Par nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesīte, Smilšu iela 36A domājamās daļas
atsavināšanas piedāvājumu.
J.Līcis
J.Līcis– ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Pamatojoties uz M.B.------------------------ likumiskā aizbildņa N.B.---------------------,
iesniegumu un pamatojoties uz Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 3.panta
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 8.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.2), 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:

11

1. Atsavināt, pārdodot par naudu, M..B.------------------------ ½ (vienu otro) domājamo
daļu no nekustamā īpašumu Viesītes novada, Viesīte, Smilšu iela 36A, ar kadastra numuru
56150010801, sastāvošu no 1(vienas) zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 56150010801,
ar kopējo platību 0.1891 (nulle komats viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit viens) ha, par
nosacīto cenu EUR 800.00 (astoņi simti euro un 00 centi).
2. M.B. segt izdevumus par īpašuma uzmērīšanu un novērtēšanu EUR 268.23 (divi simti
sešdesmit astoņus euro un 23 centus).
3. M.B.mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas iesniegt dokumentu par
piekrišanu pirkt nekustamo īpašumu un noslēgt Pirkuma līgumu vai citādi vienoties par to. Ja
pirkuma summa tiek samaksāta pilnā apjomā šī mēneša laikā, nauda ieskaitāma Viesītes
novada pašvaldības kontā LV66UNLA0009013130395, A/s SEB banka, kods UNLALV2X.
Izpildei: Pašvaldības juristei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
14.#
Par zemes nomas līgumu slēgšanu
J.Līcis,
J.Līcis– ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
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 8.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.2), 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. Slēgt zemes nomas līgumu līdz 2022.gada 31.decembrim ar:
1.1. A.G.----------------- par nomas tiesību piešķiršanu uz daļu no zemes vienības Viesītes
novada Rites pagastā, ar kadastra apzīmējumu 56800040283
0,0252 ha platībā
lauksaimniecības vajadzībām;
1.2. A.Ž.----------------------par nomas tiesību piešķiršanu uz zemes vienībām Viesītes
novada Rites pagastā, ar kadastra apzīmējumiem 56800010065
4,3 ha platībā un
56800010089 1,4 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.
2. Izpildei- nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei.
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
15.#
Par adreses maiņu Elkšņu pagastā
J.Līcis,
J.Līcis– ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatīts S.Š.--------------- iesniegums, kurā lūdz mainīt adresi būvēm no ‘’Ezerieši’’,
Elkšņu pag., Viesītes nov. uz ‘’Ezerkrasti’’, Elkšņu pag., Viesītes nov. .
Pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 698” Adresācijas
noteikumi” un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, ņemot vērā domes
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attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2018.gada 8.februāra
sēdes lēmumu (prot.Nr.2), 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. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56580010114 un ar to funkcionāli saistītam būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 56580010114001, 56580010114002, 56580010114003,
56580010114004, 56580010114005 mainīt adresi no: ‘’Ezerieši’’, Elkšņu pag., Viesītes nov.,
LV -5217 uz adresi: ‘’Ezerkrasti’’, Elkšņu pag., Viesītes nov. , LV -5217.
2. Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas
centrā.
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste
Zināšanai: nodokļu administratorei , iedzīvotāju reģistram

16.#
Par adrešu maiņu
J.Līcis
J.Līcis– ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatīts Valsts zemes dienesta specialistes okuments, ka Viesītes novada pašvaldības teritorijā
vairākiem kadastra objektiem ir konstatēta viena adrese Izvērtējot dokumentu 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 8.februāra sēdes
lēmumu (prot.Nr.2), 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. Nekustamā īpašuma ‘’Mazzēperi’’, Viesītes pag., Viesītes nov.,
1.1.
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56350060235 un uz tā esošai būvei ar
kadastra apzīmējumu 56350060135001 (šķūnis) mainīt adresi no ’’Mazzēperi’’, Viesītes pag.,
Viesītes nov., LV 5237 uz ‘’Veczēperi’’, Viesītes pag., Viesītes nov., LV 5237.
2. Nekustamā īpašuma ‘’Priednieku ferma’’, Viesītes pag., Viesītes nov.,
2.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56350150073 un funkcionāli saistītam
būvēm ar kadastra apzīmējumu 56350150099016 (caurlaides punkts); zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 56350150082 un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 56350150099011
(elektrosadales ēka) un 56350150099015 (kautuve); zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
56350150099 un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 56350150099002 (ferma),
56350150099003 (ferma),56350150099004 (ferma),56350150099005 (ferma) saglabāt adresi
‘’Priednieku ferma’’, Viesītes pag., Viesītes nov., LV 5237;
2.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56350150131 un būvei ar kadastra
apzīmējumu 56350150099014 (barības virtuve), mainīt adresi no ‘’Priednieku ferma’’,
Viesītes pag., Viesītes nov., LV 5237 uz ‘’Lejas’’, Viesītes pag., Viesītes nov., LV 5237.
3. Uz nekustamā īpašuma Smilšu iela 39, Viesīte, Viesītes nov.
3.1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010303 esošajai:
3.1.1. būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010303001 (skola) saglabāt adresi: Smilšu
iela 39, Viesīte, Viesītes nov., LV 5237;
3.1.2. būvei ar kadastra apzīmējumu 56150010303010 ( kopmītne) mainīt adresi no
Smilšu iela 39, Viesīte, Viesītes nov. LV 5237 uz Smilšu iela 39K, Viesīte, Viesītes nov., LV
5237;
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3.2. uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 561500100042 esošajām būvēm ar
kadastra apzīmējumiem 56150010314002 (pagrabs) un 56150010314002 (darbnīcas) mainīt
adresi no Smilšu iela 39, Viesīte, Viesītes nov. LV 5237 uz Smilšu iela 39T, Viesīte, Viesītes
nov., LV 5237.
4. Nekustamā īpašuma ‘’Saukas arodvidusskola’’, Sauka, Saukas pag., Viesītes
nov.: 4.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56880060144 un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem
56880060084002
(kopmītnes),
56880060084003
(kopmītnes),
56880060084004 (katlu māja), 56880060084005 (mācību korpuss), 56880060084007
(uzpildes punkts), 56880060084008 (darbnīcu mācību korpuss), 56880060084009 (garāža),
56880060084010,(sporta komplekss) 6880060084012 (noliktava ar nojumi), 56880060084013
(noliktava), 56880060084014 (noliktava), 56880060084015 (noliktava), 56880060084016
(šķūnis), 56880060084017 (pirts), 56880060084018 (garāža), 56880060084019
(transformatoru ēka) mainīt adresi no ‘’Saukas arodvidusskola’’, Sauka, Saukas pag., Viesītes
nov., LV 5224 uz ‘’Vecsauka’’, Sauka, Saukas pag., Viesītes nov., LV 5224.
4.2. uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56880060113 esošai būvei ar kadastra
apzīmējumu 56880060113013 (ferma) mainīt adresi no ‘’Saukas arodvidusskola’’, Sauka,
Saukas pag., Viesītes nov., LV 5224 uz ‘’Vecsaimniecība’’, Sauka, Saukas pag., Viesītes nov.,
LV 5224.
4.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56880060168 un būvei ar kadastra
apzīmējumu 56880060084006 (garāža) mainīt adresi no ‘’Saukas arodvidusskola’’, Sauka,
Saukas pag., Viesītes nov., LV 5224 uz ‘’Saukas garāžas’’, Sauka, Saukas pag., Viesītes nov.,
LV 5224 .
4.4. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56880060169 un uz tās esošai būvei ar
kadastra apzīmējumu 56880060084021(artēziska aka) mainīt adresi no ‘’Saukas
arodvidusskola’’, Sauka, Saukas pag., Viesītes nov., LV 5224 uz „Dziļurbums”, Sauka,
Saukas pag., Viesītes nov., LV 5224
4.5. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56880060170 un būvei ar kadastra
apzīmējumu 56880060084020 (transformatoru ēka) mainīt adresi no ‘’Saukas
arodvidusskola’’, Sauka, Saukas pag., Viesītes nov., LV 5224 uz „TP- Sauka”, Sauka, Saukas
pag., Viesītes nov., LV 5224.
4.6. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56880060171 un uz tās esošajai būvei ar
kadastra apzīmējumu 56880060084023 (ūdenstornis) mainīt adresi no ‘’Saukas
arodvidusskola’’, Sauka, Saukas pag., Viesītes nov., LV 5224 uz „Ūdenstornis”, Sauka,
Saukas pag., Viesītes nov., LV 5224
4.7. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56880060173 un uz tās esošajai būvei ar
kadastra apzīmējumu 56880060173001( skolas mācību korpuss) mainīt adresi no
‘’Vecsauka’’, Sauka, Saukas pag., Viesītes nov., LV 5224 uz “Vienības nams’’, Sauka,
Saukas pag., Viesītes nov., LV 5224 .
5.Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas
centrā.
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste
Zināšanai: nodokļu administratorei , iedzīvotāju reģistram

17.#
Par Sadarbības memorandu Gotharda Frīdriha Stendera intelektuālā mantojuma
popularizēšanai un Sēlijas kultūrvēsturiskā novada garīgā centra izveidei bijušās
Sunākstes mācītājmuižas vietā
A.Žuks, G.Dimitrijeva
G.Dimitrijeva – informē par sagatavoto memoranda projektu.
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R.Orups- kā būtu ar sadarbības veidošanu Vācijā, varbūt ir kādi interesenti, ņemot vērā to, ka
Stenderu dzimta nākusi no Vācijas.
G.Dimitrijeva – šaubās par šo iespēju, jo Stenderi jau 7 paaudzēs dzīvojuši Latvijā un diez
vai kāds radinieks ģimenei Vācijā palicis.
A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu par sadarbības memoranda
slēgšanu.
No biedrības “Stendera biedrība” ir saņemts sadarbības piedāvājums (Sadarbības momorands),
lai nodrošinātu Gotharda Frīdriha Stendera piemiņas saglabāšanu, Sunākstes Evaņģēliski
luteriskās baznīcas un mācītājmuižas teritorijas kultūrvēsturisko unikalitāti, un veicinātu šīs
teritorijas telpisko attīstību un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.
Tādējādi tiks veicināta Gotharda Frīdriha Stendera intelektuālā mantojuma popularizēšana un
Sēlijas kultūrvēsturiskā novada garīgā centra izveide.
Sadarbības partneri ir biedrība “Stendera biedrība”, Sunākstes draudze, Latvijas Evaņģēliski
luteriskā Baznīca, Viesītes un Jaunjelgavas novadu pašvaldības.
Izskatot Sadarbības memoranda projektu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 5.punktu, 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 Sadarbības memoranda parakstīšanu starp Sunākstes draudzi,
Latvijas Evaņģēliski luterisko Baznīcu, Viesītes novada pašvaldību, Jaunjelgavas novada
pašvaldību un biedrību “Stendera biedrība” par Gotharda Frīdriha Stendera intelektuālā
mantojuma popularizēšanu un Sēlijas kultūrvēsturiskā novada garīgā centra izveidi bijušās
Sunākstes mācītājmuižas vietā.
2.
Deleģēt novada domes priekšsēdētāju Alfonu Žuku Viesītes novada
pašvaldības vārdā parakstīt sadarbības memorandu.
Pielikumā Sadarbības memoranda projekts uz 2 lapām
Zināšanai: biedrībai “Stendera biedrība”, Attīstības un plānošanas nodaļai, Viesītes muzejam
“Sēlija”
PROJEKTS
SADARBĪBAS MEMORANDS
par Gotharda Frīdriha Stendera intelektuālā mantojuma popularizēšanu un Sēlijas
kultūrvēsturiskā novada garīgā centra izveidi bijušās Sunākstes mācītājmuižas vietā

____________________________
parakstīšanas vieta

2018.gada __._____________
datums

Gothards Frīdrihs Stenders (1714 – 1796), izcilais teologs, rakstnieks, valodnieks un
zinātnieks, bija daudzpusīga personība, kas devusi būtisku ieguldījumu latviešu tautas garīgajā
attīstībā.
Savus pēdējos, literāli nozīmīgākos 30 dzīves gadus Vecais Stenders aizvadīja Sunākstes
mācītājmuižā, kalpojot Sunākstes un Sēlpils draudzēs. Sarakstījis pirmo zemniekiem domāto
enciklopēdiju latviešu valodā “Augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas” un izveidojis
pirmo ilustrēto ābeci latviešu valodā "Bildu ābice". Par savu piederību latviešu tautai joprojām
atgādina ar uz sava kapakmens iekalto uzrakstu: “Sche aprakts G. F. Stenders Latwis, dzim.
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1714, mir. 1796, ar sawu gaspazchu”. Pats sevi viņš latviski dēvējis par Ģedertu Fridriku
Štenderu (piemēram, “Jaukas pasakas in stāsti, tiem latviešiem par gudru mācību sarakstīti no
mācītāja Gedert Fridrik Stender”. Jelgava, 1766.).
Lai nodrošinātu Gotharda Frīdriha Stendera piemiņu nākamajām paaudzēm, saglabātu
Stenderu dzimtas, Sunākstes Evaņģēliski luteriskā baznīcas un mācītājmuižas kultūrvēsturisko
unikalitāti, un veicinātu šīs teritorijas telpisko attīstību, ieinteresētās puses noslēdz šādu
sadarbības memorandu:
1. Puses atzīst, ka Gotharda Frīdriha Stendera piemiņas saglabāšanai ir neieciešama
savstarpējā sadarbība, tādejādi sekmējot pēc iespējas efektīvāku un ilgtspējīgāku
kultūrvēsturiskā mantojuma apsaimniekošanu, pieejamību un popularizēšanu sabiedrībai.
2. Sunākstes draudze kā nekustamā īpašuma “Ģederti”, kura teritorijā atrodas Sunākstes
Evaņģēliski luteriskā baznīca, Sunākstes mācītājmuižas drupas un Stendera dzimtas kapi,
īpašnieks apņemas:
2.1. atbalstīt brīvprātīgās iniciatīvas, kuru mērķis ir saglabāt Gotharda Frīdriha
Stendera piemiņu un atjaunot vietas kultūrvēsturisko nozīmību Latvijā;
2.2. nodrošināt Sunākstes Evaņģēliski luteriskā baznīcas un apkārtējās teritorijas
uzturēšanu un saglabāšanu, veicinot tās labiekārtošanu.
3. Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca apņemas atbalstīt garīgā centra izveidi bijušās
Sunākstes mācītājmuižas vietā.
4. Viesītes novada pašvaldība apņemas:
4.1.

nodrošināt baznīcas teritorijai pieguļošā pašvaldības autoceļa uzturēšanu labā
tehniskā stāvoklī;

4.2.

piedalīties Sunākstes mācītājmuižas parka teritorijas labiekārtošanā;

4.3.

organizēt ikgadējos piemiņas pasākumus Vecā Stendera piemiņai;

4.4.

veicināt zinātnisko pētniecību Viesītes novada izglītības iestādēs par Gotharda
Frīdriha Stendera devumu sabiedrībai, kā arī nodrošināt muzeja krājuma
materiālu par Stenderu dzimtu uzturēšanu, pieejamību un popularizēšanu
sabiedrībai;

4.5.

iekļaut Sunākstes Evaņģēliski luterisko baznīcu, Sunākstes mācītājmuižas
parku un Stendera dzimtas kapus kopējā novada tūrisma maršrutā;

4.6.

veicināt apkārtējās teritorijas ainavisko vērtību saglabāšanu un aizsardzību.

5. Jaunjelgavas novada pašvaldība apņemas:
5.1.

iespēju robežās veicināt Sunākstes Evaņģēliski luteriskās baznīcas un bijušās
Sunākstes mācītājmuižas kultūrvēsturiskās vietas attīstību (t.sk. sniedzot
iespēju organizēt ar Stenderu un mācītājmuižas parka attīstību saistītos
pasākumus Sunākstes saietu namā, veicinot sasaisti ar novada tūrisma
maršrutiem un tml.);

5.2.

veicināt zinātnisko pētniecību Jaunjelgavas novada izglītības iestādēs par
Gotharda Frīdriha Stendera devumu sabiedrībai;

5.3.

piedalīties Sunākstes mācītājmuižas parka teritorijas labiekārtošanā.

6. Biedrība “Stendera biedrība” apņemas:
6.1.

organizēt brīvprātīgas iniciatīvas Gotharda Frīdriha Stendera piemiņas
saglabāšanai un Stendera mācītājmuižas parka teritorijas telpiskajai attīstībai
(t.sk. organizējot talkas teritorijas sakopšanai, veicinot kultūrvēsturiskā
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mantojuma popularizēšanu, izmantojot mūsdienīgus paņēmienus un radošus
izteiksmes līdzekļus);
6.2.

popularizēt Gotharda Frīdriha Stendera devumu sabiedrībai, īpaši jauniešu
vidū, organizējot neformālus, izglītojošus pasākumus;

6.3.

koordinēt visu pušu savstarpējo sadarbību, veicinot baznīcas un mācītājmuižas
parka teritorijas telpisko attīstību;

6.4.

nodrošināt publicitāti masu medijos un sociālajos tīklos.

Sunākstes draudzes priekšsēdētaja Dzintra Baltruna
Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca
Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks
Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs Guntis Libeks
biedrības “Stendera biedrība” valdes priekšsēdētājs Valdis Pīrāgs
18.#
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma
‘’Vizbuļi’’, Viesītes pagasts, Viesītes novads.
J.Līcis.
J.Līcis– ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatot D.K.------------------- 2018.gada 2.februāra
iesniegumu un pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Viesītes novada pašvaldības 27.08.2009.
saistošajiem noteikumiem Nr. 3 ''Par teritorijas plānojumiem”, Viesītes pilsētas ar lauku
teritoriju teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 4.nodaļas 4.6. punktu un grafisko
daļu, ņemot vērā domes attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas
2018.gada 8.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.2), 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.Atļaut D.K.----------------------- atdalīt no viņai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Vizbuļi’’,
Viesītes pag., Viesītes nov. ar kadastra Nr. 56350130096 zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 56350130096, ar platību 5,6 ha, neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
1.1. atdalītajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu ''Jaunvizbuļi”, Viesītes pag., Viesītes
nov.
1.2. zemes lietošanas mērķis: 0101- zeme uz galvenā saimnieciska darbība ir lauksaimniecība.
2.Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas
centrā.
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste
Zināšanai: nodokļu administratorei

19.#
Par zemes nomas līgumu slēgšanu
J.Līcis
J.Līcis– ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
”
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Izskatīts SIA ‘’Sīpoli’’, ---------------------. 2018.gada 9.janvāra, iesniegums par nomas
tiesību piešķiršanu zemes vienībās Viesītes novada Viesītes pagastā, ar kadastra
apzīmējumiem 56350160013 34,9 ha platībā 56350160015 29,6 ha platībā lauksaimniecības
vajadzībām.
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ‘’Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu’’, ņemot vērā domes attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas
komitejas 2018.gada 8.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.2), 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:
Slēgt zemes nomas līgumu līdz 2018.gada 31.decembrim ar SIA ‘’Sīpoli’’, par
zemes vienībām Viesītes novada Viesītes pagastā, ar kadastra apzīmējumiem 56350160013
34,9 ha platībā 56350160015 29,6 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste
Zināšanai: nodokļu administratorei

20.#
Par iesniegumu dzīvokļa atsavināšanai
J.Līcis
J.Līcis– ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, paskaidro, ka dzīvokļa privatizācija netiek
uzsākta, jo šobrīd te atrodas M.Oses ģimenes ārsta prakse.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatīts L.N.----------------------- 2018.gada 29.janvāra iesniegums par to, ka lūdz uzsākt
dzīvokļa ‘’Aronijas 4’’-1, Lone, Saukas pag., Viesītes nov., atsavināšanas procesu., jo vēlas to
iegādāties īpašumā.
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā
domes attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2018.gada
8.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.2), 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:
Neuzsākt dzīvokļa ‘’Aronijas 4’’-1, Lone, Saukas pag., Viesītes nov., atsavināšanas
procesu.
Zināšanai: iesnieguma iesniedzējam.

21.#
Par nekustamā īpašuma ‘’Klauces karjers’’, Elkšņu pagasts, Viesītes novads,
atsavināšanas procesa uzsākšanu
J.Līcis
J.Līcis– ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatīts E.M.--------------- iesniegums par to, ka vēlas, lai pašvaldība uzsāk nekustamā
īpašuma ‘’Klauces karjers’’, Elkšņu pagasts, Viesītes novads, ar kadastra numuru
56580010122, atsavināšanas procesu.
Konstatēts, ka:
1.Īpašums atrodas blakus viņam piederošajam īpašumam un uz tā atrodas viņam
piederošs artēziskās akas urbums.
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2.Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka Valsts
mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts
iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var
ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to
funkciju nodrošināšanai.
3.Likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punkts nosaka, ka atsavināšanas ierosinājumu var
iesniegt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas
nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve),
un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei.
4.Dotajā gadījumā iesnieguma iesniedzējam nav pirmpirkuma tiesību uz īpašumu, jo
viņam piederošā artēziskā aka ir inženierbūve un netiek reģistrēta zemesgrāmatā, kā būve.
5.Nedrīkstam atsavināt īpašumu līdz 2020.gadam saskaņā ar likuma ‘’Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā’’ 16.panta pirmo daļu,
jo uz konkrēto īpašumu tiesības ir nostiprinātas 2015.gadā un nedrīkst atsavināt piecus gadus.
Pamatojoties uz likuma ‘’Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā’’ 16.panta pirmo daļu, ņemot vērā domes attīstības,
lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2018.gada 8.februāra sēdes
lēmumu (prot.Nr.2), 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:
Neuzsākt nekustamā īpašuma ‘’Klauces karjers’’, Elkšņu pagasts, Viesītes
novads, atsavināšanas procesu.
Zināšanai: iesnieguma iesniedzējam.

22.#
Par adreses piešķiršanu
J.Līcis
J.Līcis– ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatīts Saukas pagasta M.Malcenieka zemnieku saimniecības ‘’Ielejas’’, ----------------------iesniegums, kurā tiek lūgts piešķirt adresi jaunbūvei- liellopu fermai, kas atrodas
nekustamajā īpašumā ‘’Putniņi’’, Saukas pagasts, Viesītes novads ar kadastra numuru
56880030061 uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56880030061.
Adresi piešķirt ‘’Putniņi’’, Saukas pag., Viesītes nov., LV 5224.
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 8.februāra
sēdes lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par, pret, atturas, Viesītes novada dome NOLEMJ
3.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56880030061 un uz tās esošajai jaunbūveiliellopu fermai piešķirt adresi ‘’Putniņi’’, Saukas pag., Viesītes nov., LV- 5224.
2.
Lēmums iesniedzams
apkalpošanas centrā.

VZD

Zemgales

Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste
Zināšanai: nodokļu administratorei
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reģionālās

nodaļas Jēkabpils

klientu

23.#
Par izmaiņām Viesītes novada pašvaldības domes deputātu sastāvā
----------------------------------------------------------------------------------A.Žuks
A.Žuks– ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, par saņemto iesniegumu no deputātes un
domes priekšsēdētāja vietnieces Lauras Zvirbules par deputāta pilnvaru nolikšanu uz laiku.
Tā kā nākošais deputāts, ka tiek iekļauts deputātu sastāvā ir Māris Lācis, nepieciešami lēmumi
par izmaiņām domes pastāvīgo komiteju un komisiju sastāvos.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatīts deputātes un domes priekšsēdētāja vietnieces Lauras Zvirbules 2018.gada
2.februāra personīgais iesniegums par deputāta pilnvaru nolikšanu uz laiku (uz grūtniecības,
dzemdību un bērna kopšanas atvaļinājuma laiku).
Saskaņā ar likuma “Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa
likums” 3.1 pantu, deputāta pilnvaras izbeidzas ar brīdi, kad informācija par to sniegta domes
sēdē. Ja domes deputāts uz laiku nolicis pilnvaras, viņa vietā saskaņā ar Republikas pilsētas
domes un novada domes vēlēšanu likuma 43.pantā noteikto kārtību stājas nākamais kandidāts.
Saskaņā ar Viesītes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas I.Elbertes 2018.gada
6.februāra ziņojumu Nr.1.2-1/1 “Par deputāta pilnvaru nolikšanu” nākošais vēlētāju
apvienības „Nacionālā apvienība Viesītes novadam un Sēlijai” deputāts ir Māris Lācis, kurš
savus deputāta pienākumus pildīs uz Lauras Zvirbules deputāta pilnvaru nolikšanas laiku.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, likuma „Republikas pilsētas domes un
novada domes deputāta statusa likums” 3.1 pantu, 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:
Sakarā ar deputātes un domes priekšsēdētājas Lauras Zvirbules deputāta pilnvaru
nolikšanu uz grūtniecības, dzemdību un bērna košanas atvaļinājuma laiku un deputātu
kandidāta Māra Lāča iekļaušanu Viesītes novada domes deputātu sastāvā:
1. Veikt grozījumus Viesītes novada domes 2017.gada 16.jūnija lēmumā Nr.3 „Par
Viesītes novada domes pastāvīgo komiteju izveidošanu un pastāvīgo komiteju
locekļu ievēlēšanu” un Finanšu komitejas sastāvā; Sociālo, izglītības, kultūras
un sporta jautājumu komitejas sastāvā deputātes Lauras Zvirbules vietā uz
deputāta pilnvaru nolikšanas laiku iekļaut deputātu Māri Lāci.
2. Veikt grozījumus Viesītes novada domes 2017.gada 29.jūnija lēmumā Nr.6 „Par
Viesītes novada domes pastāvīgo komisiju un pašvaldības apbalvojumu
piešķiršanas padomes izveidošanu” un Administratīvās komisijas; Komunālo
jautājumu komisijas sastāvā deputātes Lauras Zvirbules vietā uz deputāta
pilnvaru nolikšanas laiku iekļaut deputātu Māri Lāci.
Zināšanai: komitejām un komisijām, pašvaldības kancelejai, grāmatvedības un finanšu
nodaļai

24.#
Par Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu uz laiku
------------------------------------------------------------------A.Žuks, I.Elberte
A.Žuks – tā kā deputāte Laura Zvirbule pildīja arī domes priekšsēdētāja vietnieka amata
pienākumus, tad ņemot vērā to, deputāta pienākumi uz laiku tiek pārtraukti, nepieciešams
ievēlēt uz L.Zvirbules prombūtnes laiku arī citu domes priekšsēdētāja vietnieku.
Aicina izvirzīt kandidātus domes priekšsēdētāja vietnieka amatam.
A.Žuks – izvirza deputātes Ivetas Līces kandidatūru.
J.Līcis – izvirza deputāta Pētera Līča kandidatūru.
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Domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana notiek saskaņā ar „Kārtību, kādā noris atklāta
balsošana ar vēlēšanu zīmēm”. Ievēlēšanas procesu, saskaņā ar Kārtību, organizē balsu
skaitīšanas komisija (novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ināra Elberte, novada vēlēšanu
komisijas sekretāre Anita Maļinovska, kancelejas vadītāja Daina Vītola.
Deputātiem tiek izdalītas vēlēšanu zīmes, kurā katrs deputāts veic atzīmi “par” vai “pret”
izvirzītajam kandidātam. Balsu skaitīšanas komisija apkopo balsošanas rezultātus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta otro daļu, 21.panta pirmās daļas
10.punktu, 40.pantu, saskaņā ar Viesītes novada domes apstiprināto „Kārtību, kādā noris
atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm”, ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus, atklāti balsojot,
par –6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Iveta Līce, Roberts Orups,
Māris Lācis), pret – 3 (Anatolijs Kvitkovs, Juris Līcis, Pēteris Līcis), atturas - nav, Viesītes
novada dome NOLEMJ:
Ievēlēt deputāti Ivetu LĪCI par Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietnieci, uz domes priekšsēdētāja vietnieces Lauras Zvirbules deputāta pilnvaru nolikšanas
laiku.
Zināšanai: pašvaldības kancelejai, grāmatvedības un finanšu nodaļai

Sēde beidzas plkst.15.00
Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks 2018.gada 15.martā.
Sēdes vadītājs
Novada domes priekšsēdētājs
19.02.2018.
Protokoliste
Kancelejas vadītāja
19.02.2018

A.Žuks

(personiskais paraksts)

(personiskais paraksts)

21

D.Vītola

