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2018.gada 21.jūnijā
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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, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,
Māris Lācis, Pēteris Līcis, Roberts Orups
Nepiedalās- Iveta Līce, Juris Līcis
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Sanita Lūse- pašvaldības izpilddirektore
Lidija Medvecka – finansiste
Gunta Dimitrijeva – attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Māris Blitsons – SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs
Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Alfons Žuks atklāj domes sēdi
A.Žuks – Ierosina no darba kārtības izslēgt 24.jautājumu ( sakarā ar personas iesniegumu ar
atteikumu dzīvokļa iegādē). un apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 30.jautājumiem.
Domes deputātiem iebildumu nav.
Atklāti balsojot, par – 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs
Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas- nav, Viesītes novada
dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 30.jautājumiem.
Informatīvie jautājumi:
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1) Par Māras Oses ģimenes ārsta prakses līdzšinējām telpām Saukas pagasta, Lonē, par
iespēju praksi pārcelt uz citām telpām, par telpu pielāgošanu un ar to saistītajām
izmaksām. Jautājums detalizēti tiks izskatīts nākošajā finanšu komitejā.
2) Par ārkārtas situāciju lauksaimniecībā sakarā ar sausumu. Nosūtītas vēstules
Zemkopības ministrijai, VARAM un Ministru kabinetam.
3) Par bijušās dienesta viesnīcas Smilšu ielā 39, Viesītē jumta remontu, par ēkas
turpmākās izmantošanas iespējām.
4) Par grāvmalu appļaušanu, par meliorācijas grāvja iztīrīšanu, par SIA “Viesītes
transports” pakalpojumu izmaksām, ieteicams tās optimizēt. Aicināt uz domes sēdi
SIA “Viesītes transports” vadītāju.
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par balvu piešķiršanu Viesītes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem par labiem un
teicamiem sasniegumiem konkursos.
Ziņo: A.Žuks
2. Par piemiņas stēlas izgatavošanu Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņai.
Ziņo: A.Žuks
3. Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta.
Ziņo: A.Žuks
4. Par nekustamā īpašuma iegādi.
Ziņo: A.Žuks
5. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē Viesītes novada pašvaldības projekta Nr.LLI-295
“Suistanable, sociable and active Viesite and Rokiškis communities” ( ilgtspējīgas,
sabiedriskas un aktīvas Viesītes un Rokišķu kopienas) būvniecības darbu daļas īstenošanai.
Ziņo: A.Žuks
6. Par nolietoto un bojāto pamatlīdzekļu un inventāra norakstīšanu.
Ziņo: A.Žuks
7. Par nekustamā īpašuma Rites pagasta “Nomaļi” atsavināšanu.
Ziņo: A.Žuks
8. Par nekustamā īpašuma “Jaunmucenieki”, Viesītes pagasts, atklātas, mutiskas izsoles ar
augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks
9. Par nekustamā īpašuma “Vecskrāžnieki”, Viesītes pagasts, atklātas, mutiskas izsoles ar
augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks
10. Par nekustamā īpašuma “Jaunnomalnieki”, Viesītes pagasts, izsoles pārtraukšanu.
Ziņo: A.Žuks
11. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā transporta līdzekļa Ford Mondeo atkārtotu,
atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Ziņo: A.Žuks
12. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā transporta līdzekļa VW Golf atkārtotu, atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Ziņo: A.Žuks
13. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās automašīnas Chrusler Grand Voyager
norakstīšanu.
Ziņo: A.Žuks
14. Saistošie noteikumi “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Viesītes novada
administratīvajā teritorijā.
Ziņo: A.Žuks
15. Par Viesītes novada pašvaldības teritorijas sakoptības konkursa “Skaista mana sēļu zeme”
rīkošanas nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks
16. Par sadarbību grāmatas “Andris Grīnbergs”60 gadi žurnālista ceļos un neceļos” (darba
nosaukums)”izdošanā.
Ziņo: A.Žuks
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17. Par Viesītes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: P.Līcis
18. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Ziņo: M.Blitsons
19. Par īres līgumu pagarināšanu.
Ziņo: M.Blitsons
20. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
Ziņo: A.Žuks
21. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Zaļumnieki”, Rites pagasts.
Ziņo: A.Žuks
22. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Ziņo: A.Žuks
23. Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu.
Ziņo: A.Žuks
24. Par piedāvājumu dzīvokļa atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā- netiek skatīts.
Ziņo: A.Žuks
25. Par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.
Ziņo: A.Žuks
26. Par platības apstiprināšanu un adreses piešķiršanu.
Ziņo: A.Žuks
27. Par privatizācijas lietošanas mērķa noteikšanu zemesgabalam.
Ziņo: A.Žuks
28. Par zvejošanas atļaujām Piksteres ezerā.
Ziņo: A.Žuks
29. Par nosaukuma “Viesītes Goda pilsonis” piešķiršanu.
Ziņo: A.Žuks
30. Par ikgadējo atvaļinājumu novada domes priekšsēdētājam.
Ziņo: A.Žuks

1.#
Par naudas balvu piešķiršanu Viesītes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem par
labiem un teicamiem sasniegumiem konkursos
-------------------------------------------------------------------------------------------A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot Viesītes Mūzikas un mākslas skolas direktores I.Bartkevičas 2018.gada 7.jūnija iesniegumu
Nr.1-13/8, kurā lūdz piešķirt naudas balvas četriem skolas audzēkņiem par labiem un teicamiem
sasniegumiem Latvijas un starptautiska mēroga konkursos, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
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 13.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par - 7 balsis (Alfons Žuks,
Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis, Roberts Orups),
pret – nav, atturas- nav, Viesītes novada domes NOLEMJ:

1.

Par labiem un teicamiem sasniegumiem Latvijas un starptautiska mēroga konkursos,
piešķirt naudas balvas šādiem Viesītes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem:
1.1.D.K. – 100 EUR (1.vieta A.Žilinska VI Starptautiskajā jauno vokālistu konkursā).
1.2.E.G. – 100 EUR ( iekļuvusi starp 12 laureātiem UNESCO rīkotajā konkursā
“Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts”).
1.3.L.A. – 60 EUR ( 2.vieta IV Republikas mākslas skolu glezniecības konkursā
“Dzīve kā košums”).
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1.4.S.M.– 50 EUR (3.vieta IV Republikas mākslas skolu glezniecības konkursā
“Dzīve kā košums”).
2. Grāmatvedības un finanšu nodaļai piešķirtās naudas balvas, saskaņā ar iesniegumiem,
pārskaitīt uz audzēkņu vecāku bankas kontiem.
.
2.#
Par piemiņas stēlas izgatavošanu Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņai
Latvijas 100-gades projekta “Atceries Lāčplēšus” ietvaros
-------------------------------------------------------------------------------------------A.Žuks, M.Lācis, R.Orups
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
M.Lācis – iebilst finansējuma piešķiršanai piemiņas stēlas uzstādīšanai. Viesītē jau ir piemineklis
Brīvības cīņām, vēl viens nav nepieciešams. Šo naudu labāk novirzīt vai ārsta praksei Lonē, vai naudas
līdzekļus sadalīt novada pensionāriem, uz svētkiem tos apsveicot ar kādu dāvanu.
R.Orups- iebilst, jo uzskata, ka piemiņas stēla ir nepieciešama, lai godātu tos, kuri izcīnīja Latvijas
neatkarību. Kā vieta varētu būt muzeja teritorija.
A.Žuks – piemineklis Viesītes atbrīvotājiem veltīts tikai Viesītes iedzīvotājiem par atbrīvošanas cīņām
pie Viesītes, bet šajā stēlā būs visa novada Lāčplēša kara ordeņa kavalieru vārdi. Tā būs piemiņa visiem
šiem atbrīvošanās cīņu cīnītājiem. Par vietu vēl nav nekas lemts, to tad arī kopā domās, kur šo stēļu
novietot ( muzeja teritorija, Ormaņkalns).
Jautājums tiek likts uz balsošanu.
Izskatot SIA “Akmens apstrādes centrs AKM”, reģistrācijas Nr.50103049591, 2018.gada 23.maija
finanšu piedāvājumu piemiņas stēlas Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņai izgatavošanai, izvērtējot
pievienoto finanšu piedāvājumu un objekta nozīmīgumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
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 13.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par - 6 balsis (Alfons Žuks,
Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret – nav,
atturas- 1(Māris Lācis), Viesītes novada domes NOLEMJ:

1. Latvijas 100-gades projekta “Atceries Lāčplēšus” ietvaros, uzstādīt granīta stēlu
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņas saglabāšanai.
2. No pašvaldības budžeta granīta stēlas izgatavošanai un uzstādīšanai piešķirt 3726,22
EUR.
3. Slēgt līgumu ar SIA “Akmens apstrādes centrs AKM” par piemiņas stēlas
izgatavošanu un uzstādīšanu.
4. Atbildīgais par informatīvā materiāla (ziņas par Viesītes novada Lāčplēša Kara ordeņa
kavalieriem) saskaņošanu un nodošanu – Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāja I.Svilāne.
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
Kontrolei: domes priekšsēdētājam A.Žukam.

3.#
Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta
-------------------------------------------------------------------------------------------A.Žuks

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
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Izskatot Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Viesītes komunālā pārvalde”
valdes priekšsēdētāja M.Blitsona 2018.gada 31.maija iesniegumu par rēķina apmaksu par
lielgabarīta atkritumiem, 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 13.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par - 7 balsis (Alfons Žuks,
Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis, Roberts
Orups), pret – nav, atturas- nav, Viesītes novada domes NOLEMJ:
No Viesītes novada pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļiem
apmaksāt rēķinu 969,26 EUR (deviņi simti sešdesmit deviņi eiro, 26 centi) par lielgabarīta
atkritumu izvešanu uz SIA “Vidusdaugavas SPAAO “Dziļā vāda”.
Pielikumā: ( rēķins Nr.246 par pakalpojumiem)
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
SIA “Viesītes komunālā pārvalde”

4.#
Par nekustamā īpašuma iegādi
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2018.gada marta sēdē
tika izskatīts jautājums par Rites pagasta Grigalovičina zemnieku saimniecībai ‘’Vecrite’’,
piederošā nekustamā īpašuma ‘’Rutuļi’’, Rites pag., Viesītes nov. ar kadastra numuru
56800040049 zemes vienības ar kadastra apzīmēju 56800040049 sadalīšanu 5(piecās) daļās.
Zemes vienības tiek sadalītas 3 īpašumos. Viens no tiem ir īpašums -zeme zem pašvaldības
ceļa R 25, kas savieno Elkšņu un Rites pagastu centrus. Šo zemes īpašumu īpašnieks ir
apņēmies atsavināt pašvaldībai ceļa uzturēšanai par summu, kas segtu īpašuma sadalīšanas
izmaksas. Izmaksas ir 3007.83 (trīs tūkstoši septiņi euro un 83 centi) ieskaitot PVN.
Pašvaldībai šis zemes īpašums ir nepieciešams ceļa uzturēšanai. Zemes pārvaldības likuma
8.pants nosaka, ka, ja autoceļš ir reģistrēts kā pašvaldības vai valsts autoceļš un iekļauts valsts
vai pašvaldības bilancē, bet zeme zem ceļa zemesgrāmatā ierakstīta uz citas personas vārda, šī
persona nedrīkst liegt pārvietošanos pa pašvaldības vai valsts ceļu. Valsts vai pašvaldība
atbilstoši budžeta iespējām, bet ne vēlāk kā piecu gadu laikā no šā likuma spēkā stāšanās
dienas vienojas ar zemes īpašnieku par zemes zem ceļa atsavināšanu un atsavina to saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanu.
Šajā gadījumā piespiedu atsavināšana netiks veikta, jo ir iespēja savstarpēji vienoties.
Zemes cena ceļu uzturēšanai ir apmēram 1 euro (viens eiro) par kvadrātmetru. Tā kā
atsavināmais īpašums ir 3000 kv.mtr. platībā, tad samaksa ir saprātīga, jo nebūs atsevišķi vēl
jāmaksā par dokumentu sagatavošanu īpašuma atsavināšanai ceļa uzturēšanai piespiedu
kārtībā.
Likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldība var
iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt
darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.
Nepieciešams noslēgt Rokas naudas līgumu ar Rites pagasta Grigalovičina zemnieku
saimniecībai ‘’Vecrite’’, reģ. Nr. 45401011799, jurid.adrese: ‘’Vecrite’’, Rites pag., Viesītes
nov., LV 5228, par zemes īpašuma atsavināšanu, lai varētu segt izdevumus par uzmērīšanu.
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu un Zemes
pārvaldības likuma 8.pantu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486
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„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 13.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti
balsojot, par - 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,
Māris Lācis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret – nav, atturas- nav, Viesītes novada domes
NOLEMJ:
1. Pirkt no Rites pagasta Grigalovičina zemnieku saimniecībai ‘’Vecrite’’, piederošā
nekustamā īpašuma ‘’Rutuļi’’, Rites pag., Viesītes nov. ar kadastra numuru
56800040049, atdalīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56800040293 0,3 ha
platībā, ar īpašuma nosaukumu ‘’Cīruļi- Rutuļi’’, ceļa R 25 uzturēšanai, par summu
3007,83 EUR.
2. Slēgt Rokas naudas līgumu par īpašuma atsavināšanu.
3. Pēc dokumentu sagatavošanas atsavināšanai, domes priekšsēdētājam parakstīt pirkuma
līgumu.
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
Kontrolei: domes priekšsēdētājam A.Žukam.

5.#
Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē Viesītes novada pašvaldības projekta Nr.LLI-295
“Sustainable, sociable and active Viesite and Rokiškis communities” (Ilgtspējīgas,
sabiedriskas un aktīvas Viesītes un Rokišķu kopienas) būvniecības darbu daļas
īstenošanai
A.Žuks, P.Līcis, M.Lācis, L.Medvecka, G.Dimitrijeva
P.Līcis – vai pašvaldībai jāņem aizņēmums projekta ieviešanai, ja ir pārdotas divas cirsmas un
nauda samaksāta?
L.Medvecka – uzskata, ka jāņem aizņēmums, jo pašvaldībai jānodrošina regulāra naudas
plūsma dažādiem maksājumiem. Tiek būvēts jauns sociālās aprūpes centrs, arī tur regulāri
nepieciešams finansējums. Jūnijā mēnesī lieli izdevumi sakarā ar atvaļinājumiem pedagogiem,
pēc tam jau naudas plūsma izlīdzinās.
G.Dimitrijeva – paskaidro, ka šajā projektā vispirms ir jāiegulda pašvaldības nauda un pēc
projekta atskaišu nodošanas un pārbaudīšanas nauda tiek atmaksāta. Tas var būt pēc kāda gada.
Bet nauda, lai uzsāktu projekta ieviešanu ir nepieciešama uzreiz.
A.Žuks – ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, 15.panta 6.punktu, 21.panta
19.punktu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 21. punktu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra
noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, ņemot
vērā domes finanšu komitejas 2018.gada 13.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot,
par - 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris
Lācis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret – nav, atturas- nav, Viesītes novada domes
NOLEMJ:
1. INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.
gadam projekta Nr. LLI-295 „Sustainable, sociable and active Viesite and
Rokiškis communities (Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas Viesītes un Rokišķu
kopienas )” būvniecības darbu daļas īstenošanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē 55740
EUR.
2. Aizņēmuma 55740 EUR summas izņemšanu paredzēt 2018.gadā.
3. Aizņēmumu ņemt uz 10 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi.
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4. Aizņēmumu garantēt ar Viesītes novada pašvaldības budžetu un aizņēmuma atmaksu
uzsākt ar 2020.gada 1.ceturksni.
5. Aizņēmumam izmantot projekta Nr.LLI-295 kontu Valsts kasē
LV85TREL980219602000B
Atbildīgie – galvenā grāmatvede A. Maļinovska, finansiste L. Medvecka.
Zināšanai – attīstības un plānošanas nodaļai
Kontrolei- domes priekšsēdētājam A.Žukam

6.#
Par nolietoto un bojāto pamatlīdzekļu un inventāra norakstīšanu
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot pašvaldības galvenās grāmatvedes A.Maļinovskas un Viesītes vidusskolas direktora
A.Baldunčika iesniegumus par bojāto un nolietoto pamatlīdzekļu/ mazvērtīgā inventāra
norakstīšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem
Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” un Viesītes novada
pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un
organizēšanas metodiku, ņemot vērā domes finanšu komitejas 2018.gada 13.jūnija sēdes
lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par - 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita
Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret – nav, atturasnav, Viesītes novada domes NOLEMJ:
1. Norakstīt nolietotos un bojātos pamatlīdzekļu / inventāru kopā 17 vienības
(Rites pagasta pārvaldē, Rites pamatskolā, Viesītes Mūzikas un mākslas skolā,
Viesītes vidusskolā) saskaņā ar klāt pievienotajiem galvenās grāmatvedes
A.Maļinovskas un Viesītes vidusskolas direktora A.Baldunčika iesniegumiem.
2. Grāmatvedības un finanšu nodaļai norakstītos pamatlīdzekļus/ inventāru izslēgt no
bilances.
Atbildīgais –galvenā grāmatvede
Zināšanai: Rites pagasta pārvaldes vadītājai L.Bārdulei, Rites pamatskolas direktorei
I.Maševskai, Viesītes Mūzikas un mākslas skolas direktorei I.Bartkevičai
Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei
7.#
Par nekustamā īpašuma Viesītes novada, Rites pagasta, ‘’Nomaļi’’ atsavināšanu
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
2018.gada 21.maijā ir saņemts E.M.--------------- iesniegums uzsākt pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma ‘’Nomaļi’’, Rites pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56800070054,
atsavināšanas procesu. Persona vēlas iegādāties īpašumu.
Nekustamais īpašums ‘’Nomaļi’’ sastāv no 4(četrām) zemes vienībām ar kadastra numuriem:
56800070054 1,0 ha platībā, 56800070053 4,2 ha platībā, 565800070088 1,0 ha platībā un
56800040188 1,3 ha platībā. Kopā 7, 5 ha. Dominējošā lauksaimniecības zeme. Īpašuma
tiesības Viesītes novada pašvaldībai uz to nostiprinātas Rites pagasta zemesgrāmatā,
nodalījumā 100000498405.
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Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
1.punktu, īpašuma atsavināms izsolē. Jāveic īpašuma novērtējums un jāsagatavo izsoles
noteikumi.
Pamatojoties uz minēto un pamatojoties uz Publisko personu mantas atsavināšanas likuma
3.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta 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 13.jūnija sēdes
lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par - 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita
Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret – nav, atturasnav, Viesītes novada domes NOLEMJ:
1. Uzsākt nekustamā īpašuma ‘’Nomaļi’’, Rites pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru
56800070054, atsavināšanas procesu.
2. Veikt īpašuma tirgus novērtējumu.
Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai.
8.#
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Jaunmucenieki’’, Viesītes
pagasts, Viesītes novads, ar kadastra numuru 56350070083 , atklātas, mutiskas, izsoles ar
augšupejošu soli protokola apstiprināšanu
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Saskaņā ar 2018.gada 8.jūnijā notikušo atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli Viesītes novada
pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam ‘’Jaunmucenieki’’, Viesītes pagasts, Viesītes
novads, ar kadastra numuru 56350070083, pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 21.panta
19.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 ''Kārtība, kādā budžeta
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti'', Viesītes novada domes 2018.gada 19.aprīļa lēmumu Nr.17
(prot.Nr.5) ''Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes
pagasta, ''Jaunmucenieki’’ atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr. 2018/9
apstiprināšanu'', Viesītes novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites
kārtošanas un organizēšanas metodiku, ņemot vērā domes finanšu komitejas 2018.gada 13.jūnija

sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par - 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča,
Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret – nav,
atturas- nav, Viesītes novada domes NOLEMJ:
1.Apstiprināt 2018.gada 8.jūnija atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles
protokolu par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
''Jaunmucenieki'', Viesītes pagasts, Viesītes novads,
ar kadastra numuru
56350070083, izsoli.
2. Objekta nosolītā cena: EUR 54200.00 (piecdesmit četri tūkstoši divi simti euro un 00
centi).
3.Objektu nosolīja dalībnieks ar Nr. 3 – I.G.-------------------4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma pārdošanu
un parakstīt nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu nodaļai.
Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
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9.#
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Vecskrāžnieki’’, Viesītes
pagasts, Viesītes novads, ar kadastra numuru 56350160043 , atklātas, mutiskas, izsoles ar
augšupejošu soli protokola apstiprināšanu
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Saskaņā ar 2018.gada 8.jūnijā notikušo atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli Viesītes novada
pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam ‘’Vecskrāžnieki’’, Viesītes pagasts, Viesītes
novads, ar kadastra numuru 56350160043, pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 21.panta
19.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 ''Kārtība, kādā budžeta
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti'', Viesītes novada domes 2018.gada 19.aprīļa lēmumu Nr.15
(prot.Nr.5) ''Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes
pagasta, ''Vecskrāžnieki’’ atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr. 2018/7
apstiprināšanu'', Viesītes novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites
kārtošanas un organizēšanas metodiku, ņemot vērā domes finanšu komitejas 2018.gada 13.jūnija sēdes
lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par - 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne,
Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret – nav, atturas- nav, Viesītes
novada domes NOLEMJ:

1. Apstiprināt 2018.gada 8.jūnija atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles
protokolu par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
''Vecskrāžnieki'', Viesītes pagasts, Viesītes novads,
ar kadastra numuru
56350160043, izsoli.
2. Objekta nosolītā cena: EUR 61000.00 (sešdesmit viens tūkstotis euro un 00 centi).
3. Objektu nosolīja dalībnieks ar Nr. 4 SIA ‘’Dižozols’’,
4. 4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma pārdošanu
un parakstīt nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu nodaļai.
Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai

10.#
Par nekustamā īpašuma ‘’Jaunnomalnieki’’, Viesītes pagasts, Viesītes novads, izsoles
pārtraukšanu
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Uz 2018.gada 8.jūnija plkst.10.00 bija izsludināta Viesītes novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma ‘’Jaunnomalnieki’’, Viesītes pagasts, Viesītes novads, ar kadastra
Nr.56350160037, izsole.
Izsoles dienā tika saņemts paziņojums no izsoles dalībnieka Nr. 3 Igora Gabaliņa, ka ziņas par
nekustamo īpašumu izsoles dalībniekiem ir sniegtas nepatiesas. Nav precīza aktuālā
informācija. Tā dokumentāli nesakrīt ar faktisko stāvokli dabā. Igors Gabaliņš uzskata, ka
izsole nav rīkojama, jo izsoles dalībnieki tiek maldināti.
Komisija savstarpēji apspriežoties vienojusies, ka izsole ir atceļama un faktiskie apstākļi ir
jānoskaidro. Tā lēmusi, ka jautājums jāizskata domes sēdē un nekustamā īpašuma
‘’Jaunnomalnieki’’ izsole jāpārtrauc. Ir sastādīts izsoles protokols ar lēmumu izsoli atcelt.
Ir nepieciešams noskaidrot lietas apstākļus, lemt, vai pasūtams jauns vērtējums un izsoli
izsludināt no jauna.
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Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā
domes finanšu komitejas 2018.gada 13.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis,
Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret – nav, atturas- nav, Viesītes novada domes NOLEMJ:
1. Izbeigt nekustamā īpašuma ‘’Jaunnomalnieki’’, Viesītes pagasts, Viesītes novads, ar
kadastra numuru 56350160037, izsoli.
2. Pārvērtēt, nepieciešamības gadījumā, īpašuma tirgus vērtību.
Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
11.#
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā transporta līdzekļa FORD MONDEO
atkārtotu atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Vieglā pasažieru automašīna FORD MONDEO, šasijas Nr. WF05XXGBB51U10836, reģ. Nr.
FE 8540, krāsa melna, izlaiduma gads 2001, benzīns, pieder Viesītes novada pašvaldībai.
Pirmpirkuma tiesību uz objektu nav.
Izsole tiks rīkota 2018.gada 13.jūlijā plkst. 9.00.
Automašīnas atkārtotas izsoles sākumcena tiek noteikta EUR 428,00 (četri simti divdesmit
astoņi euro un 00 centi), kas ir par 20% mazāk no pirmās izsoles sākumcenu EUR 535.00
(pieci simti trīsdesmit pieci euro un 00 centi), kā to nosaka Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 32.pants.
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, 11.pantu un 32.pantu, likuma
''Par pašvaldībām'' 21.panta 19.punktu, ņemot vērā domes finanšu komitejas 2018.gada
13.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par - 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana
Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis, Roberts Orups),
pret – nav, atturas- nav, Viesītes novada domes NOLEMJ:
1. Atsavināt, pārdodot atkārtotā, atklātā, mutiskā, izsolē ar augšupejošu soli Viesītes
novada pašvaldībai piederošo vieglo pasažieru automašīnu FORD MONDEO,
šasijas Nr. WF05XXGBB51U10836, reģ. Nr. FE 8540, krāsa melna, benzīns, sākumcena
EUR 428.00 (četri simti divdesmit astoņi euro un 00 centi).
2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus Nr.12/ 2018
3. Iecelt izsoles komisiju: komisijas priekšsēdētājs deputāts Pēteris Līcis, komisijas
locekļi: deputāts Māris Lācis, galvenā grāmatvede Anita Maļinovska, pašvaldības juriste
Ināra Erte, nekustamo īpašumu speciāliste Svetlana Puzāne
4. Ievietot sludinājumu pašvaldības mājas lapā www.viesite.lv un informatīvajā izdevumā
''Viesītes novada Vēstis''.
Atbildīgai par izsoles organizēšanu: pašvaldības juristei I.Ertei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai.
Kontrolei: izpilddirektorei S.Lūsei
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1.pielikums
Viesītes novada pašvaldības domes sēdes
2018.gada 21.jūnija lēmumam Nr.11; prot. Nr.8
APSTIPRINĀTS
Viesītes novada pašvaldības
domes sēdē 2018.gada 21.jūnijā
TRANSPORTLĪDZEKĻA IZSOLES NOTEIKUMI
1. Izsoli organizē Viesītes novada pašvaldība, turpmāk tekstā –Izsolītājs.
Izsole tiek rīkota pamatojoties uz Viesītes novada pašvaldības domes 2018.gada 21.jūnija lēmumu
Nr.11; (protokols Nr.8).
2. Izsoles laiks un vieta: Viesītes novada Viesītē, Brīvības iela 10, Viesītes novada pašvaldībā, 2018.
gada 13.jūlijā, plkst. 9.00.
Sludinājums pašvaldības mājas lapā www.viesite.lv un Informatīvajā izdevumā ‘’Viesītes novada
vēstis’’.
3. Izsoles objekts: Viesītes novada pašvaldībai piederošā vieglā pasažieru automašīna FORD
MONDEO, izlaiduma gads 2001, šasijas Nr. WF05XXGBB51U10836, reģistrācijas nr. FE 8540, krāsa
–melna, benzīns.
4. Dalībnieka reģistrācijas nodeva EUR 10 (desmit euro), drošības nauda – 10 % no izsoles
sākuma cenas. Nauda iemaksājam pašvaldības kontā: LV66UNLA0009013130395, A/S SEB banka,
kods UNLALV2X009.
5. Izsoles dalībnieku reģistrācija:
5.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiks Viesītē, Brīvības ielā 10, pašvaldības kancelejā
līdz
2018.gada 12.jūlijam (ieskaitot) , darba laikā.
5.2. Izsoles dalībniekam reģistrējoties jāiesniedz šādi dokumenti:
5.2.1.Juridiska persona vai personālsabiedrība iesniedz apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma)
norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, attiecīgās
institūcijas lēmumu par kustamās mantas iegādi un samaksas dokumentu kopijas par drošības naudas
un dalības naudas samaksu;
5.2.1. Fiziskām personām- iesniegums, pases kopija, izziņa par deklarēto dzīves vietu un,
samaksas dokumentu kopijas par drošības naudas un dalības naudas samaksu.
6. Izsoles dalībniekiem aizliegts uzaicināt ierasties izsoles telpā nepiederošas personas, izņemot
vienu(1) fizisku personu-palīgu. Ja izsoles dalībnieks pārkāpj šo noteikumu, viņu nepielaiž izsolē.
7. Automašīnas sākumcena noteikta:
Automašīnas izsoles sākumcena noteikta EUR 428.00 (četri simti divdesmit astoņi euro un 00 centi).
8. Izsoles veids: atkārtota, atklāta, mutiska ar augšupejošu soli. Izsoles solis EUR 50.00 (piecdesmit
euro un 00 centi).
9.Izsoles metode: vairāksolīšana, izmantojot uzsaukšanu un piesitienu ar trešo reizi.
10. Automašīnas pirkuma tiesības iegūst solītājs, kas nosolījis augstāko cenu.
11. Pēc nosolīšanas tiek noformēts izsoles protokols, kuru paraksta nosolītājs un izsoles komisija.
12. Rēķinus nosolītājiem par nosolītajām automašīnām izsniedz izsoles dienā pēc izsoles vai vēlāk,
savstarpēji vienojoties.
13. Nosolītājam nosolītā summa, (atskaitot no tās samaksāto drošības naudu), jāsamaksā ar
pārskaitījumu, saskaņā ar Izsolītāja izsniegto rēķinu, 7 (septiņu) dienu laikā pēc tā saņemšanas un
maksājuma orderis jāuzrāda Izsolītājam. Ja noteiktajā laikā nauda nav samaksāta, nosolītājs zaudē
tiesības uz automašīnu un samaksāto drošības naudu.
Ja Izsoles uzvarētājs noteiktajā laikā nosolīto summu nav samaksājis, tad automašīna tiek
piedāvāta pirkt nākošajam augstākās summas solītājam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Pārējiem dalībniekiem drošības nauda tiek atmaksāta.
14. Izsoles komisijai ir tiesības atrisināt jautājumus, kas rodas izsoles gaitā un nav atrunāti šajos
noteikumos, saskaņā ar pastāvošajām likumdošanas normām.
15. Izsoles komisijas priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt no izsoles norises telpas personas, kuras traucē
izsoles gaitu.
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16. Izziņas par izsoli sniedz:
Viesītē, Brīvības ielā 10, juriste I.Erte , tālrunis: 65245374, mob.t.26424109.
Novada domes priekšsēdētājs

A.Žuks

12.#
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā transporta līdzekļa VW GOLF atkārtotu,
atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Vieglā pasažieru automašīna VW GOLF, šasijas Nr. WVWZZZ1HZVW086264, reģ. Nr. HU
1395, krāsa melna, izlaiduma gads 1996, dīzeļdegviela, pieder Viesītes novada pašvaldībai,
izdota tehniskā pase AF0581921.
Pirmpirkuma tiesību uz objektu nav.
Izsole tiks rīkota 2018.gada 13.jūlijā plkst. 9.30.
Automašīnas atkārtotas izsoles sākumcena tiek noteikta EUR 272,00 (divi simti septiņdesmit
divi euro un 00 centi), kas ir par 20% mazāk no pirmās izsoles sākumcenu EUR 340.00 (trīs
simti četrdesmit euro un 00 centi), kā to nosaka Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 32.pants.
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, 11.pantu un 32.pantu, likuma ''Par pašvaldībām'' 21.panta
19.punktu, ņemot vērā domes finanšu komitejas 2018.gada 13.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.6),

atklāti balsojot, par - 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs
Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret – nav, atturas- nav, Viesītes novada
domes NOLEMJ:
1.Atsavināt, pārdodot atkārtotā, atklātā, mutiskā, izsolē ar augšupejošu soli
Viesītes novada pašvaldībai piederošo vieglo pasažieru automašīnu VW GOLF, šasijas
Nr. WVWZZZ1HZVW086264, reģ. Nr. HU 1395, krāsa melna, dīzeļdegviela, sākumcena
EUR 272.00 (divi simti septiņdesmit divi euro un 00 centi).
2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus Nr.13/2018.
3. Iecelt izsoles komisiju: komisijas priekšsēdētājs deputāts Pēteris Līcis, komisijas
locekļi: deputāts Māris Lācis, galvenā grāmatvede Anita Maļinovska, pašvaldības juriste Ināra
Erte, nekustamo īpašumu speciāliste Svetlana Puzāne
4.Ievietot sludinājumu pašvaldības mājas lapā www.viesite.lv un informatīvajā
izdevumā ''Viesītes novada Vēstis''.
Atbildīgai par izsoles organizēšanu: pašvaldības juristei I.Ertei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai.
Kontrolei: izpilddirektorei S.Lūsei

1.pielikums
Viesītes novada pašvaldības domes sēdes
2018.gada 21.jūnija lēmumam Nr.12; prot. Nr.8
APSTIPRINĀTS
Viesītes novada pašvaldības
domes sēdē 2018.gada 21.jūnijā

TRANSPORTLĪDZEKĻA IZSOLES NOTEIKUMI
1. Izsoli organizē Viesītes novada pašvaldība, turpmāk tekstā –Izsolītājs.
Izsole tiek rīkota pamatojoties uz Viesītes novada pašvaldības domes 2018.gada 21.jūnija lēmumu
Nr.12 (protokols Nr.8).
2. Izsoles laiks un vieta: Viesītes novada Viesītē, Brīvības iela 10, Viesītes novada pašvaldībā, 2018.
gada 13.jūlijā, plkst. 9.30.
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Sludinājums pašvaldības mājas lapā www.viesite.lv un Informatīvajā izdevumā ‘’Viesītes novada
vēstis’’.
3. Izsoles objekts: Viesītes novada pašvaldībai piederošā vieglā pasažieru automašīna VW GOLFD,
izlaiduma gads 1996, šasijas Nr. WVWZZZ1HZVW086264, reģistrācijas nr. HU 1395, krāsa –melna,
dīzeļdegviela.
4. Dalībnieka reģistrācijas nodeva EUR 10 (desmit euro), drošības nauda – 10 % no izsoles
sākuma cenas. Nauda iemaksājam pašvaldības kontā: LV66UNLA0009013130395, A/S SEB banka,
kods UNLALV2X009.
5. Izsoles dalībnieku reģistrācija:
5.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiks Viesītē, Brīvības ielā 10, pašvaldības kancelejā līdz
2018.gada 12.jūlijam (ieskaitot) , darba laikā.
5.2. Izsoles dalībniekam reģistrējoties jāiesniedz šādi dokumenti:
5.2.1.Juridiska persona vai personālsabiedrība iesniedz apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma)
norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, attiecīgās
institūcijas lēmumu par kustamās mantas iegādi un samaksas dokumentu kopijas par drošības naudas
un dalības naudas samaksu;
5.2.1. Fiziskām personām- iesniegums, pases kopija, izziņa par deklarēto dzīves vietu un,
samaksas dokumentu kopijas par drošības naudas un dalības naudas samaksu.
6. Izsoles dalībniekiem aizliegts uzaicināt ierasties izsoles telpā nepiederošas personas, izņemot
vienu(1) fizisku personu-palīgu. Ja izsoles dalībnieks pārkāpj šo noteikumu, viņu nepielaiž izsolē.
7. Automašīnas sākumcena noteikta:
Automašīnas izsoles sākumcena noteikta EUR 272.00 (divi simti septiņdesmit divi euro un 00 centi).
8. Izsoles veids: atkārtota, atklāta ,mutiska ar augšupejošu soli. Izsoles solis EUR 50.00 (piecdesmit
euro un 00 centi).
9.Izsoles metode: vairāksolīšana, izmantojot uzsaukšanu un piesitienu ar trešo reizi.
10. Automašīnas pirkuma tiesības iegūst solītājs, kas nosolījis augstāko cenu.
11. Pēc nosolīšanas tiek noformēts izsoles protokols, kuru paraksta nosolītājs un izsoles komisija.
12. Rēķinus nosolītājiem par nosolītajām automašīnām izsniedz izsoles dienā pēc izsoles vai vēlāk,
savstarpēji vienojoties.
13. Nosolītājam nosolītā summa, (atskaitot no tās samaksāto drošības naudu), jāsamaksā ar
pārskaitījumu, saskaņā ar Izsolītāja izsniegto rēķinu, 7 (septiņu) dienu laikā pēc tā saņemšanas un
maksājuma orderis jāuzrāda Izsolītājam. Ja noteiktajā laikā nauda nav samaksāta, nosolītājs zaudē
tiesības uz automašīnu un samaksāto drošības naudu.
Ja Izsoles uzvarētājs noteiktajā laikā nosolīto summu nav samaksājis, tad automašīna tiek
piedāvāta pirkt nākošajam augstākās summas solītājam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Pārējiem dalībniekiem drošības nauda tiek atmaksāta.

14. Izsoles komisijai ir tiesības atrisināt jautājumus, kas rodas izsoles gaitā un nav atrunāti
šajos noteikumos, saskaņā ar pastāvošajām LR likumdošanas normām.
15. Izsoles komisijas priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt no izsoles norises telpas personas,
kuras traucē izsoles gaitu.
16. Izziņas par izsoli sniedz:
Viesītē, Brīvības ielā 10, juriste I.Erte , tālrunis: 65245374, mob.t.26424109.
Novada domes priekšsēdētājs

A.Žuks

13.#
Par automašīnas CHRYSLER GRAND VOYAGER pārdošanu par brīvu cenu
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
2017.gada 16.novembrī Viesītes novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu (protokols Nr.18,
21.§) “Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā transporta līdzekļa atklātu, mutisku izsoli ar
augšupejošu soli”, ar kuru nolēma pārdot norādīto transportlīdzekli atklātā izsolē un noteica tā
pārdošanas sākumcenu 1500,00 euro apmērā.
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Nebija saņemts neviens izsoles pieteikums. Saskaņā ar izsoles noteikumu 6.3.punktu, izsole
uzskatāma par nenotikušu, ja noteiktajos termiņos nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks.
Ir tikušas rīkotas vēl divas izsoles un trešajā izsolē summa samazināta līdz EUR 600.00.
Neviens pretendents nav pieteicies nevienā izsolē.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otrajai daļai, publisku
personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas
veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos. Minētā likuma 7.pants nosaka, ja
lēmumā par publiskas personas mantas atsavināšanu noteiktais atsavināšanas veids nav bijis sekmīgs,
institūcija (amatpersona), kura devusi atļauju atsavināšanai, var noteikt citu atsavināšanas veidu.
Savukārt, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturtā daļa nosaka, ja kustamās
mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu, var ierosināt citu šajā
likumā paredzēto atsavināšanas veidu. Citi atsavināšanas veidi noteikti likuma 3.pantā un tie ir pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi, pārdodot par brīvu cenu, apmainot pret citu
mantu, ieguldot kapitālsabiedrības pamatkapitālā, nododot piegādātājam un izdarot ieskaitu (ja manta
ir iepirkta), nododot bez atlīdzības.
Izvērtējot minētos atsavināšanas veidus, jāsecina, ka piemērotākais veids ir pārdošana par
brīvu cenu. Minētā likuma 37.panta pirmās daļas 1. un 3.punkts nosaka, ka pārdot publiskas personas
mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites
datiem ir mazāka par 700 euro, šajā gadījumā pārdošanas cena nedrīkst būt mazāka par atlikušo
vērtību (1.punkts) vai sarīkotā izsole ir bijusi nesekmīga (3.punkts).
Pēc Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem norādīta transportlīdzekļa
atlikusī bilances vērtība sastāda 0,00 euro.
Ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 13.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.6), pamatojoties uz
Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 7.pantu, 32.panta
ceturto daļu, 37.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu, atklāti balsojot, par - 7 balsis (Alfons Žuks,
Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis, Roberts
Orups) pret – nav, atturas- nav, Viesītes novada domes NOLEMJ:
1. Noteikt kustamās mantas transportlīdzekļa CHRYSLER GRAND VOYAGER, valsts
reģistrācijas GT8620, izlaiduma gads 2003, atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu.
2. Apstiprināt transportlīdzekļa pārdošanas cenu 300,00 euro.
3. Publicēt sludinājumu par kustamās mantas transportlīdzekļa pārdošanu par brīvu cenu
informatīvajā izdevumā ‘’Viesītes novada vēstis’’ un pašvaldības mājas lapā internetā,

nosakot, ka pieteikums par transportlīdzekļa pirkšanu iesniedzams Viesītes novada
pašvaldībā piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas.
4. Ja piecu darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas transportlīdzekli
piesakās pirkt vairākas personas, izsludināt izsoli.
Atbildīgai: pašvaldības juristei I.Ertei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai.
Kontrolei: izpilddirektorei S.Lūsei
14.#
Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/2018
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Viesītes novada administratīvajā
teritorijā” apstiprināšanu
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.pantu, 431 pantu un 45.pantu, ņemot
vērā domes finanšu komitejas 2018.gada 13.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot,
par - 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris
Lācis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret – nav, atturas- nav, Viesītes novada domes
NOLEMJ:
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1. Izdot saistošos noteikumus Nr.3/ 2018 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Viesītes novada administratīvajā teritorijā”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2019.gada 1.janvāri.
3. Pašvaldības kancelejai, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta prasībām,
nosūtīt saistošos noteikumus Nr.3/2018 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Viesītes
novada administratīvajā teritorijā” un to paskaidrojuma rakstu Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai pa pastu un elektroniski atzinuma sniegšanai.
4. Pēc atzinuma saņemšanas, pašvaldības kancelejai nodrošināt saistošo noteikumu un
paskaidrojuma raksta publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā „Viesītes novada vēstis”,
pēc to stāšanās spēkā, publicēt pašvaldības mājaslapā internetā, nodrošināt to pieejamību novada
pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.
Pielikumā:
1) saistošie noteikumi uz 2 lapām.
2) Paskaidrojuma raksts uz 1 lapas
APSTIPRINĀTS
Ar Viesītes novada domes
2018.gada 21.jūnija lēmumu Nr.14 (prot.Nr.8)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viesītes novada, Viesītē
2018.gada 21.jūnijā

Nr.3/2018

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Viesītes novada
administratīvajā teritorijā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
2.panta 8.1 daļu un 9.panta otro daļu

I. Saistošie noteikumi nosaka:
1. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (tās
daļām), kas ierakstītas zemesgrāmatā uz Viesītes novada pašvaldības (turpmāk arī –
pašvaldība) vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šīs mājas atrodas.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
II. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana un maksāšana
3. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu, maksāšanas paziņojumu izdošanu un nekustamā
īpašuma nodokļa parādu piedziņu atbilstoši šo saistošos noteikumu nosacījumiem veic
Viesītes novada pašvaldības atbildīgie speciālisti.
4. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī
māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un
nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldības dzīvojamo māju apsaimniekotāju
Sabiedrību ar ierobežotu atbildību ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ vai pašvaldību, vai dzīvokļu
īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā).
5. Nekustamā īpašuma nodokli par pašvaldībai piederošo vai piekritīgo nekustamo īpašumu
maksā persona, kurai ar pašvaldības institūcijas lēmumu nekustamais īpašums nodots
valdījumā. Ja pašvaldībai piederošais vai piekritīgais nekustamais īpašums nav nodots
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valdījumā, bet uz likuma vai cita pamata atrodas citas personas lietošanā (faktiskā lietošanā),
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir attiecīgā nekustamā īpašuma lietotājs (faktiskais
lietotājs).
6. Dzīvojamajām ēkām, kuras Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
reģistrētas kā jaunbūves un kurām ir spēkā lēmums par būvatļauju, piemēro likumā "Par
nekustamā īpašuma nodokli" noteiktās likmes.
7. Par nodokļu maksātājam izveidojušos nekustamā īpašuma nodokļa parādu Nodokļu
administrācijai ir tiesības pieņemt lēmumu – izpildrīkojumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā ne vēlāk kā septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās
brīža.
III. Noslēguma jautājums
8. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.
Novada domes priekšsēdētājs

A.Žuks
Paskaidrojuma raksts

Par Viesītes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/2018
"Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Viesītes novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā"
Paskaidrojumu
Informācija
raksta sadaļas
1. Saistošo
1. Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" (turpmāk –
noteikumu
Likums) 2.panta 81 daļu pašvaldība var noteikt, kas ir nekustamā īpašuma
nepieciešamības
nodokļa maksātājs par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas
pamatojums
ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo
vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas.
2. Likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka pašvaldība ir tiesīga noteikt
nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas
nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
2. Īss projekta
Likums "Par nekustamā īpašuma nodokli" piešķir pašvaldībām tiesības,
satura izklāsts
izdodot attiecīgus saistošos noteikumus, lemt par nekustamā īpašuma
nodokļa likmi, par dzīvojamo ēku palīgēku neaplikšanu ar nekustamā
īpašuma nodokli, par inženierbūvju – laukumu, kuri tiek izmantoti kā
maksas stāvlaukumi, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli, par vidi
degradējošu, sagruvušu un cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar
paaugstinātu nodokļa likmi, par termiņu, kādā tiek veikta maksāšanas
paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli piespiedu izpilde
(maksimālais termiņš – 7 gadi).
Saistošo noteikumu projektā noteikts:
1. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās
daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai
piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki, nomnieki vai tiesiskie
valdītāji.
2. Maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde veicama 7 gadu laikā.
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3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Budžeta palielinājums varētu būt apmēram EUR 500.00 gadā.

Nav.

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai, tiks publicēti izdevumā ‘’Viesītes novada vēstis’’ un
Viesītes novada pašvaldības mājas lapā www.viesite.lv.
Konsultācijas nav notikušas.

Novada domes priekšsēdētājs

A.Žuks

15.#
Par Viesītes novada pašvaldības teritorijas sakoptības konkursa
“Skaista mana sēļu zeme” rīkošanu
S.Lūse, P.Līcis
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, ņemot vērā domes finanšu
komitejas 2018.gada 13.jūnija lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par - 7 balsis (Alfons Žuks,
Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis, Roberts
Orups), pret – nav, atturas- nav, Viesītes novada domes NOLEMJ:
1. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības teritorijas sakoptības konkursa
“Skaista mana sēļu zeme” nolikumu (pielikumā uz 2 lapām).
2. Apstiprināt konkursa rīkošanas komisijas sastāvu:
Komisijas priekšsēdētājs - Nekustamo īpašumu speciāliste Svetlana Puzāne;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Domes deputāts Pēteris Līcis.
Komisijas locekļi:
Pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse;
Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs Dainis Černauskis;
Rites pagasta pārvaldes vadītāja Lilita Bārdule:
Apsaimniekojamās teritorijas pārzine Rudīte Feldmane;
Lauksaimniecības konsultante Irēna Butkus;
Domes deputāte Vita Elksne;
Domes deputāts Roberts Orups;
3. Konkursa rīkošanai no pašvaldības budžeta katru gadu piešķirt līdz 1000,00
EUR.
4. Nolikums darbojas līdz nākamajam domes deputātu sasaukumam.
Sēdes vadītājs
Novada domes priekšsēdētājs

A.Žuks

Viesītes novada pašvaldības konkursa „Skaista mana sēļu zeme”
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NOLIKUMS
Viesītes novada Viesīte
1.Konkursa mērķis:
1.1.Veicināt Viesītes novada pašvaldības teritoriju ( Viesītes pilsēta, Viesītes pagasts, Saukas
pagasts, Rites pagasts, Elkšņu pagasts) sakoptību un attīstību.
1.2.Pamanīt
un
novērtēt
cilvēku
veidotas
ainaviskas
vērtības.
2.Konkursa organizators:
Viesītes novada pašvaldība.
3.Konkursa vērtēšanas grupas:
3.1. daudzdzīvokļu māju skaistie gaisa dārzi(terases, balkoni, ziedu un krāšņumaugu
statīvi.-5gb.
3.2.savdabīgākais dārzs(viensētas, daudzdzīvokļu mājas).-5gb.
3.3.prasmīgākais lauku saimnieks(Lauksaimniecības sējumi, Bioloģiskie, integrētie).4gb.
3.4 oriģinālais vides veidojums(ūdenstilpes, rotaļlaukumi, lapenes un ctt.)-5gb.
4. Pieteikšanās kārtība:
4.1. dalībnieki konkursam var pieteikties personīgi Viesītes novada pašvaldības
KAC(klientu apkalpošanas centrā), pagastu pārvaldēs līdz 15.jūlijam.
4.2. dalībniekus konkursam var pieteikt kaimiņi, pašvaldības darbinieki, deputāti vai
citas personas, saskaņojot ar potenciālajiem konkursa dalībniekiem.
5. Vērtēšana
Komisija teritoriju apsekošanu veic laika posmā no 16.jūlija līdz 30.septembrim.
5.1. vērtēšanu veic komisija 9 c i l v ē k u sastāvā, kas apstiprināta ar domes lēmumu;
5.2. konkrēto teritoriju apsekošanas laiku nosaka komisijas priekšsēdētājs
(priekšsēdētāja vietnieks), saskaņojot ar komisijas locekļiem.
6.Vērtēšanas kritēriji:
6.1. 1.grupa – daudzdzīvokļu māju skaistie gaisa dārzi(kompozīcija un uzturēšana).
6.2. 2.grupa – savdabīgākais dārzs(kompozīcija, funkcionalitāte, uzturēšana).
6.3. 3.grupa – prasmīgākais lauku saimnieks(sējumu ilgtspējība, laukmalu sakopšana).
6.4. 4.grupa –oriģinālais vides veidojums(kompozīcija, funkcionalitāte, ainaviskā
piederība).
7.Apbalvošana:
7.1. apbalvošana notiek Latvijas valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā
pasākumā;
7.2. ikgadējais balvu fonds – līdz 1000 EUR;
7.3. balvu fonda sadalījums (dāvanu kartes):
7.3.1. gaisa dārzi 20 EUR x 5 =100 EUR
7.3.2. savdabīgākais dārzs 20 EUR x 5 =100 EUR
7.3.3. prasmīgais lauku saimnieks30 EUR x4 =120 EUR
7.3.4 oriģinālais vides veidojums 30 EUR x 5=150 EUR
7.3.5. transporta izdevumi 100 EUR
7.3.6. prezentācijas izdevumi 200 EUR
(ziedi, atzinības raksti, goda zīmes ’’pakavi’’(māls).
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8. Nolikuma darbības laiks. Nolikums darbojas līdz nākamajam domes deputātu
sasaukumam.
Novada domes priekšsēdētājs

A.Žuks

16.#
Par sadarbību grāmatas “Andris Grīnbergs” 60 gadi žurnālista ceļos un neceļos” (darba
nosaukums)“ izdošanā
-------------------------------------------------------------------------------------------A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot Akciju sabiedrības “Latvijas Mediji” valdes priekšsēdētāja Guntara Kļavinska
2018.gada 12.jūnija vēstuli, kurā lūdz finansiāli atbalstīt žurnālista, dzejnieka un publicista
Andra Grīnberga grāmatas “60 gadi žurnālista ceļos un neceļos”(darba nosaukums)” izdošanu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 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, izvērtējot pašvaldības finanšu līdzekļu
izmantošanas lietderību, atklāti atklāti balsojot, par - 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana
Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis, Roberts Orups),
pret – nav, atturas- nav, Viesītes novada domes NOLEMJ:
1. Atbalstīt Andra Grīnberga grāmatas “60 gadi žurnālista ceļos un neceļos”(darba
nosaukums)” izdošanu.
2. No pašvaldības budžeta piešķirt 100 EUR.
Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai
17.#
Par Viesītes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
P.Līcis, R.Orups, A.Žuks
P.Līcis – ziņo par skolas nolikuma projektu. Nepieciešams apstiprināt jaunu nolikumu sakarā ar
Rites pamatskolas likvidēšanu un pievienošanu vidusskolai. Ir mainījušās izglītības
programmas.
Nolikumā ir ierakstīts, ka skolai ir karogs, bet nav jau redzēts, ka būtu.
Direktors teica, ka esot pasūtīts.
R.Orups- ir vecie karogi, bet jauns karogs nav.
A.Žuks – direktoram ir uzdots līdz 1.septembrim nodrošināt, lai skolai būtu savs karogs.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo
daļu, Vispārējās izglītības likuma 8.un 9.pantu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības, kultūras
un sporta jautājumu komitejas 2018.gada 13.jūnija lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot, par - 7
balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis,
Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret – nav, atturas- nav, Viesītes novada domes NOLEMJ:
1. Apstiprināt Viesītes vidusskolas nolikumu (pielikumā uz 6 lappusēm).
2. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos, spēku zaudē 2013.gada 16.oktobrī Viesītes novada
domes sēdē ( lēmums Nr.14; prot.Nr.14) apstiprinātais Viesītes vidusskolas nolikums.
3. Atbildīgais – Viesītes vidusskolas direktors A.Baldunčiks
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APSTIPRINĀTS
ar Viesītes novada pašvaldības domes 2018.gada 21.jūnija lēmumu Nr.17
protokols Nr.8
VIESĪTES VIDUSSKOLAS NOLIKUMS
Viesītē
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

I.
Vispārīgie noteikumi
1. Viesītes vidusskola (turpmāk tekstā – Skola) ir Viesītes novada pašvaldības (turpmāk tekstā –
Dibinātājs) dibināta vispārējās vidējās izglītības iestāde vispārējās izglītības programmu
īstenošanai.
2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie
akti, kā arī iestādes Dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums.
3. Skola ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, tai ir zīmogs un noteikta parauga veidlapas.
4. Skolai ir sava simbolika: karogs un logo.
5. Skolas juridiskā adrese: Vaļņu iela7, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237.
6. Dibinātāja juridiskā adrese: Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237.
7. Skolas izglītības programmu īstenošanas vietas:
7.1. Vaļņu iela 7, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237;
7.2. Pavasara iela 6a, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237;
7.3. „ Rites pamatskola”, Cīruļi, Rites pagasts, Viesītes novads, LV – 5228.
II. Skolas darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi
8. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas
procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, pamatizglītības valsts standartā
un vispārējās vidējās izglītības valsts standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.
9. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība.
10. Skolas uzdevumi ir:
10.1. īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas
darba metodes un formas;
10.2. nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas
personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai
integrācijai un izglītības turpināšanai;
10.3. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo
karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju
apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus motivējot
mūžizglītībai;
10.4. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un
izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;
10.5. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi
un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Vienlaicīgi pilnveidot
izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību
pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;
10.6. sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību, lai nodrošinātu
izglītības ieguvi;
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10..7.nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos
mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē;
10..8. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus.
III. Īstenojamās izglītības programmas
11. Skola īsteno šādas licencētas izglītības programmas:
11.1. vispārējās pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111);
11.2. vispārējās pamatizglītības programma (programmas kods 21011111);
11.3. speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
(programmas kods 21015611);
11.4. speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
(programmas kods 21015811);
11.5. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (programmas kods
31011011);
12. Skola var pastāvīgi īstenot interešu izglītības, tālākizglītības un citas izglītības programmas.
IV. Izglītības procesa organizācija
13. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi
ārējie normatīvie akti, šis nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi
iestādes iekšējie normatīvie akti.
14. Mācību ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī
izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets. Papildus brīvdienas 1.klasei ar rīkojumu nosaka
direktors. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda, tās ilgums ir 40 minūtes.
Mācību stundu slodzes sadalījumu pa dienām atspoguļo mācību priekšmetu stundu saraksts, kuru
apstiprina direktors.
15. Pirmsskolas izglītības pakāpē mācību satura apguvei katru nedēļu plāno rotaļnodarbības ar
integrētu mācību saturu bērna fiziskai, psihiskai un sociālai attīstībai. Izglītības programmā
noteikto izglītības saturu izglītojamais apgūst patstāvīgā darbībā un rotaļnodarbībās ar integrētu
mācību saturu, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi.
16. Izglītojamo uzņemšana un pārcelšana nākamajā klasē Skolā notiek Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā. Izglītojamo uzņemšanas kārtību pirmsskolas izglītības pakāpē nosaka dibinātājs
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
17. Skola nosaka vienotu izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot valsts standartā
noteikto. Katra mācību priekšmeta pārbaudījumu apjomu, skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas
kritērijus nosaka attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs. Pārbaudījumu grafiks tiek saskaņots ar
iestādes direktoru katra semestra sākumā.
18. Skolā ir pagarinātās dienas grupa, kura darbojas saskaņā ar Skolā izstrādātajiem iekšējiem
noteikumiem.
19. Pamatizglītības un vidējās izglītības programmas apguvi apliecina liecība, ko izglītojamajiem
izsniedz divas reizes gadā – pirmā semestra beigās un mācību gada beigās.
20. Pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par izglītojamo sasniegumiem (zināšanām, prasmēm un
attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem) rakstiski informē viņa vecākus. Pirmsskolas
izglītības programmas apguvi apliecina iestādes izdota izziņa.
21. Valsts vispārējās izglītības standartos un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību īstenošanas
kvalitātes nodrošināšanai atsevišķu mācību priekšmetu skolotāji tiek apvienoti metodiskajās
komisijās un sadarbības grupās, kas darbojas atbilstoši Skolas izstrādātajiem iekšējiem
noteikumiem. Metodisko komisiju darbu vada Metodiskā padome.
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V. Metodiskā padome
22. Metodisko darbu Skolā vada metodiskā padome. Par Metodiskās padomes darbu atbild direktora
vietnieks mācību darbā. Metodiskās padomes sastāvā ietilpst metodisko komisiju vadītāji,
direktora vietnieks mācību darbā, direktora vietnieks ārpusklases darbā, skolas bibliotekārs.
Metodiskās padomes darbs pamatojas uz Dibinātāja saskaņotu Reglamentu.
VI. Metodiskās komisijas
23. Skolā darbojas radniecīgu mācību priekšmetu un klases audzinātāju Metodiskās komisijas
(
turpmāk tekstā - komisija). Komisijas darbs tiek organizēts, pamatojoties uz Metodisko komisiju
darbības noteikumiem. Komisiju darbu vada komisiju vadītāji un koordinē Metodiskā padome.
VII. Izglītojamo tiesības un pienākumi
24. Izglītojamo tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības
likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un Skolas iekšējos normatīvajos aktos.
VIII. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi
25. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Dibinātājs normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
26. Skolas direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības
likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos
normatīvajos aktos. Direktora tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata
apraksts.
27. Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo Skolas direktors normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem konkrētu
uzdevumu veikšanu.
28. Skolas pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību
aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos
normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata
apraksts.
29. Skolas citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību
aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Skolas citu darbinieku tiesības, pienākumus un
atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.
IX. Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence
30. Skolas direktoram ir pienākums nodrošināt iestādes padomes izveidošanu un darbību.
31. Skolas padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar Skolas padomes
darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko apstiprina Skolas direktors , saskaņojot ar pašvaldību .
X.
Skolas pedagoģiskā padomes izveidošanas kārtība un kompetence
32. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka Vispārējās
izglītības likums un citi normatīvie akti.
33. Pedagoģisko padomi vada Skolas direktors.
XI. Skolas izglītojamo pašpārvalde
34. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm Skolā un līdzdarbotos Skolas darba
organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, Skolas padome ir tiesīga veidot izglītojamo pašpārvaldi.
Izglītojamo pašpārvaldes darbību atbalsta Skolas direktors un pedagogi.
35. Izglītojamo pašpārvalde (skolēnu saeima) ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka
izglītojamo pašpārvaldes reglamentējošs normatīvais akts, ko apstiprina Skolas direktors un izdod
izglītojamo pašpārvalde.
XII. Skolas iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība un iestāde vai pārvaldes amatpersona,
kurai privātpersona, iesniedzot iesniegumu, var apstrīdēt Skolas izdotu administratīvo aktu vai
faktisko rīcību
36. Skola saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī
iestādes nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod Skolas iekšējos normatīvos aktus.
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37. Skolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot
attiecīgu iesniegumu iestādes Dibinātājam – Viesītes novada pašvaldība, Brīvības iela 10, Viesīte,
Viesītes novads, LV-5237.
XIII. Skolas saimnieciskā darbība
38. Skola ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un citos
normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto.
39. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam Skolas direktors, saskaņojot ar Dibinātāju, ir tiesīgs slēgt
ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu Skolai nepieciešamo darbu veikšanu un citiem
pakalpojumiem, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.
40. Skola ir tiesīga sniegt maksas pakalpojumus, iznomāt telpas un inventāru kursu, nometņu
organizēšanai un citiem pasākumiem, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu, saskaņā ar
Dibinātāja apstiprinātiem maksas pakalpojumu izcenojumiem..
XIV. Skolas finansēšanas avoti un kārtība
41. Skolas finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi
normatīvie akti.
42. Skolu finansē tās Dibinātājs. Valsts un pašvaldība piedalās iestādes finansēšanā normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā.
43. Skola var saņemt papildu finanšu līdzekļus:
43.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā;
43.2. sniedzot maksas pakalpojumus Skolas nolikumā noteiktajos gadījumos;
43.3. no citiem ieņēmumiem.
44. Papildu finanšu līdzekļi ieskaitāmi Skolas attiecīgajā budžeta kontā un izmantojami tikai:
44.1. Skolas attīstībai;
44.2. mācību līdzekļu iegādei;
44.3. Skolas aprīkojuma iegādei;
44.4. pedagogu un izglītojamo materiālai stimulēšanai.
XV. Skolas reorganizācijas un likvidācijas kārtība
45. Skolu reorganizē vai likvidē Skolas dibinātājs, saskaņojot ar IZM.
46. Skolu reorganizē vai likvidē Dibinātājs, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot ar
Izglītības un zinātnes ministriju un paziņojot par to Izglītības iestāžu reģistram.
XVI. Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība
47. Skola, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā Skolas nolikumu.
Skolas nolikumu apstiprina Dibinātājs.
48. Grozījumus Skolas nolikumā var izdarīt pēc Skolas Dibinātāja iniciatīvas, direktora, Skolas
padomes vai Pedagoģiskās padomes priekšlikuma.
49. Grozījumus nolikumā izstrādā Skola un apstiprina Skolas Dibinātājs.
XVII. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Vispārējās izglītības likumu, Izglītības likumu
un citiem normatīvajiem aktiem
50. Saskaņā ar normatīvajos aktos un Dibinātāja noteikto kārtību Skola veic dokumentu un arhīvu
pārvaldību.
51. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un pašnovērtējuma
ziņojumu.
52. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē kompetentu institūciju par akreditācijas ekspertu
komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu.
53. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina piekļuvi bibliotekārajiem, informācijas un
karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem.
54. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un
pirmās palīdzības pieejamību Skolā.
55. Skola sadarbībā ar Dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību Skolā un tās organizētajos pasākumos
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp:

23

55.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu;
55.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības noteikumu
ievērošanu.
56. Skola pastāvīgi aktualizē Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) datu bāzi normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
XVIII. Pārejas noteikumi
57. Ar šī Nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Viesītes vidusskolas nolikums, kas apstiprināts ar
Viesītes novada pašvaldības domes 2013.gada 16.oktobra lēmumu Nr.14, protokols Nr.14.

Viesītes vidusskolas direktors

A.Baldunčiks

Viesītes novada domes priekšsēdētājs

A.Žuks

18.#
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
M.Blitsons, M.Lācis
M.Blitsons – informē par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina papildus iekļaut 3.punktu – par
dzīvokļa piešķiršanu E.Ž.
Ierosina līgumu pagaidām slēgt līdz 2019.gada 31.maijam, neaprēķinot maksu par dzīvokļa īri,
ja tiek veikts dzīvokļa remonts. Dzīvoklim ir nepieciešams kosmētiskais remonts.
Deputāti piekrīt ierosinājumam.
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), ņemot vērā Komunālo jautājumu komisijas 13.06.2018. sēdes ierosinājumu,
atklāti balsojot, par - 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs
Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret – nav, atturas- nav, Viesītes novada
domes NOLEMJ:
1. Atteikt reģistrēt B.D. dzīvokļu rindā, jo nav nomaksāts parāds par komunālajiem
maksājumiem (218,00 EUR).
2. Atteikt piešķirt Ē. S. dzīvokli Brīvības ielā 6-3, Viesītē, Viesītes nov, jo uz
nelabiekārtotiem dzīvokļiem ir rinda.
3. Piešķirt E.Ž.dzīvokli “Aronijas 3”-17, Lone, Saukas pagasts, Viesītes novads, Slēgt
terminēto līgumu līdz 2019.gada 31.maijam neaprēķinot maksu par dzīvokļa īri, ja
tiek veikts dzīvokļa remonts.
Zināšanai: Iedzīvotāju reģistram, komunālo jautājumu komisijai, SIA “Viesītes komunālā
pārvalde”
19.#
Par īres līgumu pagarināšanu
M.Blitsons
Pamats: Komunālo jautājumu komisijas 13.06.2018. sēdes
ierosinājums
M.Blitsons – informē par Komunālo jautājumu komisijas sagatavoto lēmuma projektu.
A.Žuks - ierosina apstiprināt sagatavoto projektu
Pamatojoties uz LR likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, likumu „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 10.pantu un Viesītes novada domes 2011.gada saistošajiem noteikumiem
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Nr.1 "Kārtība, kādā Viesītes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā"
(prot.Nr.2;5), atklāti balsojot, par - 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne,
Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret – nav, atturas- nav,
Viesītes novada domes NOLEMJ:
1. Atļaut pagarināt īres līgumus līdz 30.09.2018. šādiem īrniekiem 6 personām.
2. Atļaut pagarināt īres līgumus līdz 31.07.2018. šādiem īrniekiem: 11 personām
3. SIA „ Viesītes komunālā pārvalde” veikt nepieciešamās izmaiņas īrnieku īres līgumā.
20.#
Par zemes nomas līguma slēgšanu
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
2018.gada 4.jūnijā ir saņemts M.Č.------------ iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz
zemes vienību Viesītes novada Elkšņu pagastā, ar kadastra apzīmējumu 56580060139 3,7 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 13.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par - 7 balsis (Alfons
Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis,
Roberts Orups), pret – nav, atturas- nav, Viesītes novada domes NOLEMJ:
Slēgt zemes nomas līgumus līdz 2022.gada 31.decembrim ar M.Č.---------------- par nomas tiesību piešķiršanu uz zemes vienību Viesītes novada Elkšņu pagastā, ar kadastra
apzīmējumu 56580060139 3,7 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.
Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei S.Puzānei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai

21.#
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Zaļumnieki’’, Rites pagasts,
Viesītes novads
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
2018.gada 28.maijā saņemts G.M.----------------- iesniegums par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem 56800050031 ar platību 30,8 ha un ar kadastra apzīmējumu 56800050033 ar
platību 21,9 ha, atdalīšanu no viņam piederošā nekustamā īpašuma ''Zaļumnieki'', Rites pag.,
Viesītes nov., ar kadastra numuru 56800050030 un nosaukuma piešķiršanu ‘’Kristapi’’, Rites
pag., Viesītes nov., atdalītajai zemes vienībai.
Iecere nav pretrunā ar Viesītes novada teritorijas plānojumu.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Viesītes novada pašvaldības
27.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 3 ''Par teritorijas plānojumiem”, Rites pagasta
izmantošanas un apbūves noteikumiem” 2. nodaļas 2.5. punktu un grafisko daļu, ņemot vērā
domes attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2018.gada
13.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par - 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana
Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis, Roberts Orups),
pret – nav, atturas- nav, Viesītes novada domes NOLEMJ:
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1.Atļaut G.M.-------------------- atdalīt no viņam piederošā nekustamā īpašuma
‘’Zaļumnieki’’, Rites pagasts, Viesītes novads, ar kadastra numuru 56800050030:
1.1.
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56800050031, ar platību 30.8 ha,
neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
Zemes lietošanas mērķis: 0101- zeme uz galvenā saimnieciska darbība ir
lauksaimniecība.
1.2. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56800050033, ar platību 21,9 ha,
neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
Zemes lietošanas mērķis: 0101- zeme uz galvenā saimnieciska darbība ir
lauksaimniecība.
2. Atdalītajām zemes vienībām piešķirt nosaukumu ‘’Kristapi’’, Rites pag., Viesītes nov.
3. Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils biroja klientu
apkalpošanas centrā.
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai

22.#
Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
2018.gada 16.maijā ir saņemts Ē.B.-----------------iesniegums, kurā lūdz nodot īpašumā
bez atlīdzības atbilstošas domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra numuru 56880040307
piederošā dzīvokļa Nr.15, kas atrodas ''Aronijās 3'', Lone, Saukas pag., Viesītes nov.,
uzturēšanai.
Šīs domājamās daļas ir 740/11946 no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
56880040307.
Izskatot saņemto iesniegumu un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta 4.punktu, ņemot vērā domes attīstības,
lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2018.gada 13.jūnija sēdes lēmumu
(prot.Nr.6), atklāti balsojot, par - 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne,
Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis, Roberts Orups) pret – nav, atturas- nav,
Viesītes novada domes NOLEMJ:
1. Nodot bez atlīdzības 740/11946 domājamās daļas no zemes gabala 0,6570 ha platībā
ar kadastra Nr.56880040307, dzīvokļa Nr.15, kas atrodas ''Aronijās 3'', Lone, Saukas
pag., Viesītes nov., uzturēšanai.
2. Slēgt līgumu ---------------par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
3. Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils biroja klientu
apkalpošanas centrā.
Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei S.Puzānei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
23.#
Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Ar A.Ņ. ir noslēgts īres līgums par dzīvokli Nr. 6 (seši), kas atrodas Viesītes novada,
Viesītes pagasta, ‘’Melioratoros’’.
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2018.gada 15.maijā -----------------ir iesniegusi iesniegumu, ka vēlas nopirkt īrēto dzīvokli.
Likuma ‘’Publiskas personas mantas atsavināšanas likums’’45.pants atļauj dzīvokļus pirkt,
izmantojot pirmpirkuma tiesības dzīvokļu īrniekiem. Likuma ''Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums’’ 45.pants nosaka, ka starp dzīvoklī dzīvojošajiem pilngadīgajiem
ģimenes locekļiem jābūt notariāli apliecinātai vienošanās par dzīvokļa pirkšanu uz kāda
ģimenes locekļa vārda. Vienošanās nav nepieciešama, jo pilngadīgo ģimenes locekļu nav.
Jāuzsāk atsavināšanas process un jāveic dzīvokļa novērtējums, dzīvoklis jāieraksta
zemesgrāmatā, lai Annai Ņikitinai varētu piedāvāt pirkt dzīvokli pirmpirkuma kārtībā.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
45.panta trešo daļu un likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, domes
attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2018.gada 13.jūnija
sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par - 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča,
Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis, Roberts Orups) pret – nav, atturasnav, Viesītes novada domes NOLEMJ:
1.
Uzsākt dzīvokļa Viesītes novada, Viesītes pagasta, ‘’Melioratori’’-6
atsavināšanas procesu.
2.
Nostiprināt Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu
Viesītes novada, Viesītes pagasta, ‘’Melioratori’’-6.
3.
Veikt dzīvokļa īpašuma novērtēšanu pārdošanai.
Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
25.#
Par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Ir saņemti dokumenti zemes zem ceļiem Dzeņi- Elkšņi un Bajāri-Grabažāni īpašuma tiesību
nostiprināšanai uz pašvaldības vārda.
Nekustamais īpašums ‘’Dzeņi-Elkšņi’’, Elkšņu pagasts, Viesītes novads, ar kadastra numuru
56580050086 sastāv no divām zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumiem 56580050086 3,4
ha platībā un 56580060197 0,36 ha platībā, jeb kopā 3,76 ha.
Nekustamais īpašums ‘’Bajāri-Grabažāni’’, Saukas pagasts, Viesītes novads, ar kadastra
numuru 56880030081 sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56880030081
2,6 ha platībā.
Nepieciešams nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šiem īpašumiem, lai varētu veikt
to rekonstrukciju.
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta 2.punktu, likuma ‘’par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā’’41.panta otrās daļas
1.punktu, domes attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas
2018.gada 13.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par - 7 balsis (Alfons Žuks,
Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis, Roberts
Orups) pret – nav, atturas- nav, Viesītes novada domes NOLEMJ:
1.
Nostiprināt zemesgrāmatā Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības uz
nekustamajiem īpašumiem:
1.1. ’’Dzeņi-Elkšņi’’, Elkšņu pagasts, Viesītes novads, ar kadastra numuru
56580050086;
1.2.‘’Bajāri-Grabažāni’’, Saukas pagasts, Viesītes novads, ar kadastra numuru
56880030081.
2.Atbildīgais – pašvaldības juriste I.Erte, nekustamo īpašumu speciāliste S.Puzāne.
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Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei
26.#
Par platības apstiprināšanu un adreses piešķiršanu
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Saņemts SIA ‘’Latvijas mērnieks’’, reģ. Nr. 40003783960, jurid.adrese: Eduarda Smiļģa iela
24, Rīga, LV1048, mērnieka palīga Aijas Avenas 31.05.2018. iesniegums par platību
apstiprināšanu. Iesniegumā norādīts, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56150010136
ar 1996.gada 21.jūlija Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju zemes komisijas lēmumu Nr.14 ‘’Par
īpašuma tiesību atjaunošanu Viesītes pilsētā’’, noteikta platība 0,4850 ha. Veicot uzmērīšanu,
tās platība ir 0,3462 ha.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 27.12.2011.noteikumu Nr.1019 ‘’Zemes kadastrālās
uzmērīšanas noteikumi’’ 287.punktu, domes attīstības, lauksaimniecības un īpašumu
apsaimniekošanas komitejas 2018.gada 13.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot,
par - 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris
Lācis, Pēteris Līcis, Roberts Orups) pret – nav, atturas- nav, Viesītes novada domes
NOLEMJ:
1.Apstiprināt sagatavotu zemes robežu plānu Amatnieku iela 10, Viesīte, Viesītes
nov.(zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010136) ar platību 0,3462 ha.
2. Piešķirt apbūves zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 56150010136 adresi: Amatnieku
iela 10, Viesīte, Viesītes nov., LV 5237.
3.Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils biroja klientu
apkalpošanas centrā.
Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei S.Puzānei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
27.#
Par privatizācijas lietošanas mērķa noteikšanu Zemesgabalam
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Saņemta VAS ‘’Privatizācijas aģentūra’’ vēstule, kurā tiek lūgts noteikt privatizācijas
lietošanas mērķi Zemesgabalam nekustamajā īpašumā ‘’Smiltnieki’’, Viesītes pag., Viesītes
nov., ar kadastra numuru 56350090058. Zemes gabals ir apbūvēts. Pašreizējais lietošanas
mērķis – 0101 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 2,0 ha
platībā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 18.08.2009. NoteikumuNr.946 ''Noteikumi par apbūvētā
zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas vajadzībām’’ 2.un 4.punktiem, domes
attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2018.gada 13.jūnija
sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par - 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča,
Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis, Roberts Orups) pret – nav, atturasnav, Viesītes novada domes NOLEMJ:
1. Zemes gabalam nekustamajā īpašumā ‘’Smiltnieki’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar
kadastra numuru 56350090058, noteikt dalīto mērķi:
1.1. pamatmērķis - 0601 individuālo dzīvojamo māju apbūve 0,3 ha platība;
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1.2.papildmērķis – 0101 lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,7 ha platība.
2.Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils biroja klientu
apkalpošanas centrā.
Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei S.Puzānei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
28.#
Par zvejošanas atļaujām Piksteres ezerā
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
2018.gada 7.jūnijā ir saņemti R.Z. ----------un V.M., iesniegumi, kuros lūdz atļauju zvejai ar
murdiem Piksteres ezerā. Katrs vēlas 60 metrus, tas ir divus murdus.
Pamatojoties uz Zvejniecības likumu, Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumiem Nr.918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, Ministru
kabineta 23.12.2014. noteikumu Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1 punktu(murdu limits vienam zvejniekam – pēc
skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu), domes
attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2018.gada 13.jūnija
sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par - 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča,
Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis, Roberts Orups) pret – nav, atturasnav, Viesītes novada domes NOLEMJ:
1. Atļaut (pašpatēriņa zvejai) zvejot ar zivju murdiem ar sētu līdz 30 m (iekšējos ūdeņos)
Viesītes novada, Viesītes pagasta, Piksteres ezerā 2018. gada zvejas sezonā: R.Z.------------;
2. Atļaut (pašpatēriņa zvejai) zvejot ar zivju murdiem ar sētu līdz 30 m (iekšējos ūdeņos)
Viesītes novada, Viesītes pagasta, Piksteres ezerā 2018. gada zvejas sezonā: V.M.------.
3. Zvejošanas atļauju saņēmējiem nomas maksa veicama līdz 2018. gada 30.jūnijam.
Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei S.Puzānei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
29.#
Par apbalvojuma „Viesītes Goda pilsonis” piešķiršanu
--------------------------------------------------------------------------A.Žuks

A.Žuks – ziņo par ierosinājumu Viesītes goda pilsoņa nosaukumu šogad piešķirt pedagogam un
Viesītes deju kolektīvu ilggadējam vadītājam Andrim Kivleniekam. .
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot saņemto ierosinājumu no Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
Alfona Žuka par Viesītes Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu pedagogam un ilggadējam
Viesītes tautas deju kolektīvu vadītājam Andrim Kivleniekam, izvērtējot pievienoto
motivācijas vēstuli, kandidatūras atbilstību goda nosaukuma piešķiršanai, pamatojoties uz
Viesītes novada domes nolikumu „Apbalvojumu, Goda rakstu un dāvinājumu piešķiršanas
kārtība Viesītes novadā”, atklāti balsojot, par – 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča,
Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturasnav Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Par tradicionālo kultūras vērtību - tautas dejas popularizēšanu, par Viesītes deju
kolektīvu ilggadēju un sekmīgu vadīšanu, savas dzimtās pilsētas Viesītes vārda
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nešanu pasaulē un tās atpazīstamības veicināšanu, Viesītes Goda pilsoņa
nosaukumu piešķirt pedagogam un ilggadējam Viesītes tautas deju kolektīvu
vadītājam- Andrim Kivleniekam.
2. Apbalvojumu „Viesītes Goda pilsonis” Andrim Kivleniekam pasniegt Viesītes
pilsētas svētku laikā 2018.gada 4.augustā.
Zināšanai: pašvaldības kancelejā

30.#
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot novada domes priekšsēdētāja A.Žuka 2018.gada 18.jūnija iesniegumu par
atvaļinājuma piešķiršanu, pamatojoties uz Darba likuma 149.pantu, 150.pantu, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, atklāti balsojot, par - 6
balsis (Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis,
Roberts Orups) pret – nav, atturas- nav, atklāti balsojot, par - 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana
Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis, Roberts Orups)
pret – nav, atturas- nav, Viesītes novada domes NOLEMJ:nepiedalās- 1 (pildot likumā
„Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos
lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, A.Žuks lēmuma pieņemšanā nepiedalās, Viesītes
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt novada domes priekšsēdētājam Alfonam Žukam ikgadējo atvaļinājumu 2
kalendārās nedēļas no 25.06.2018. līdz 09.07.2018. (ieskaitot) par nostrādāto laika
periodu no 16.06.2017. līdz 15.12.2017. .
2. Atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētāja pienākumus pildīs priekšsēdētāja vietniece
Iveta Līce.
3. Atlīdzību par domes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu noteikt par faktiski
nostrādātajām darba stundām - pēc tarifa likmes EUR 7,83 ( septiņi euro, 83 centi), saskaņā ar
domes 2018.gada 18.janvāra lēmuma Nr.8 (prot.Nr.1) „Par novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja un domes deputātu atlīdzības koeficientu apstiprināšanu” 3.punktu.
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
Kancelejā – personas lietā

Sēde beidzas: 16.05.
Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks 2018.gada 19.jūlijā
Sēdes vadītājs
Novada domes priekšsēdētājs
26.06.2018.

A.Žuks

Protokoliste

D.Vītola

26.06.2018.
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