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Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 

VIESĪTES NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90000045353 

Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads , LV-5237, tālr. 65245179, fakss 65207294,  

e-pasts: dome@viesite.lv  

 

SĒDES PROTOKOLS 
Viesītes novada Viesītē 

 

2018.gada 19.jūlijā                                                                                                              Nr.9 

 

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,  Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis 

 

Nepiedalās- Roberts Orups  

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Lidija Medvecka – finansiste 

Ināra Erte- pašvaldības juriste 

Gunta Dimitrijeva – attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 

Māris Blitsons – SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs 

Kārlis Puriņš – SIA “Viesītes transports”  valdes priekšsēdētājs 

Lilita Bārdule – Rites pagasta pārvaldes vadītāja 

 

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs        

Alfons Žuks  atklāj domes sēdi 

 

A.Žuks – Ierosina darba kārtībā iekļaut 21.jautājumu). un apstiprināt domes sēdes darba 

kārtību ar 21.jautājumiem.  

Domes deputātiem iebildumu nav.  

 

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

Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis) pret - nav, atturas- nav, Viesītes 

novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 21.jautājumu. 

 

mailto:dome@viesite.lv
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Informatīvais jautājums- novada domes priekšsēdētājs A.Žuks  

1. Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta. 

Ziņo: A.Žuks 

2. Par nolietoto un bojāto pamatlīdzekļu un inventāra norakstīšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

4. Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā. 

Ziņo: A.Žuks 

5. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu nekustamā īpašuma “Jaunnomalnieki”, Viesītes 

pagastā, zemes robežu plāna aktualizācijai. 

Ziņo: A.Žuks 

6. Par kopmītņu jumta remontu. 

Ziņo: A.Žuks 

7. Par finansiālo atbalstu dalībai starptautiskajā dziedātāju konkursā. 

Ziņo: A.Žuks 

8. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā transporta līdzekļa Chrusler Grand 

Voyager atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli, noteikumu Nr.14/2018 

apstiprināšana. 

Ziņo: A.Žuks 

9. Par automašīnas Ford Mondeo norakstīšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

10. Saistošie noteikumi Nr.4/2018  “Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1/2018  

“Par Viesītes novada pašvaldības 2018.gada budžetu” . 

Ziņo: L.Medvecka 

11. Saistošie noteikumi Nr.5/2018 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 

Viesītes novada administratīvajā teritorijā”.  

Ziņo: A.Žuks 

12. Par  noteikumu Nr.15/2018 “Viesītes novada pašvaldības personas datu apstrādes 

noteikumi” apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks, I.Erte 

13. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

Ziņo: M.Blitsons 

14. Par īres līgumu pagarināšanu. 

Ziņo: M.Blitsons 

15. Par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. 

Ziņo: I.Erte 

16. Par izmaiņām Valsts kadastra reģistrā. 

Ziņo: J.Līcis 

17. Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

18. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

Ziņo: J.Līcis 

19. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

Ziņo: J.Līcis 

20. Par nekustamā īpašuma “Meža Stauģi”, Viesītes pagastā, sadalīšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

21. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā transporta līdzekļa VW Golf atklātu, 

mutisku izsoli ar augšupejošu soli, noteikumu Nr.16/2018 apstiprināšana. 

Ziņo: A.Žuks 

 

 



3 

 

 

1.# 
Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta  

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

 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

Izskatot Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 

valdes priekšsēdētāja M.Blitsona 2018.gada 7.jūlija iesniegumu par rēķina apmaksu par 

lielgabarīta atkritumu izvešanu no Saukas, pamatojoties uz likuma „Dabas resursu nodokļa 

likums” 29.panta 1.punkta nosacījumiem, likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta 2.daļas 

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

Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, ņemot vērā domes 

finanšu komitejas 2018.gada 11.jūlija lēmumu (prot.Nr.7), atklāti balsojot, par – 8 balsis 

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

Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

                 No Viesītes novada pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļiem 

apmaksāt rēķinu 437,50  EUR par lielgabarīta atkritumu izvešanu uz SIA “Vidusdaugavas 

SPAAO “Dziļā vāda”. 

 

Pielikumā: ( rēķins Nr.311 par pakalpojumiem)  
 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 

 

2.# 

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 2018.gada 12.jūlija iesniegumu 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, atklāti balsojot, par – 8 

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

Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Norakstīt nolietotos un bojātos pamatlīdzekļu / inventāru kopā 17 vienības 

(Saimniecības nodaļa, Sociālais dienests, administrācija, Viesītes vidusskola, Rites 

pagasta pārvalde) saskaņā ar klāt pievienotajiem galvenās grāmatvedes 

A.Maļinovskas iesniegumiem. 

2. Grāmatvedības un finanšu nodaļai norakstītos pamatlīdzekļus/ inventāru izslēgt no 

bilances. 

 

Atbildīgais –galvenā grāmatvede  

Zināšanai: iestādēm un struktūrvienībām 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei 
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3.# 
Par nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu   

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

2014.gada 20.martā miris J.Š.------------------- Viņam piederēja nekustamais īpašums Viesītes 

novada, Viesītes pagastā..  

Likuma ''Par nodokļiem un nodevām'' 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka fiziskajai 

personai — nodokļu maksātājam, viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem 

piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas, parāds 

dzēšams. Konkrētajā gadījumā parādu nav iespējams piedzīt, jo ir izbeigta ----------------- 

mantojuma lieta un īpašuma pārdošanas lieta. Atlikusī parāda summa ir EUR 25.88.  

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot 

vērā domes finanšu komitejas 2018.gada 11.jūlija lēmumu (prot.Nr.7), atklāti balsojot, par – 8 

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

Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Dzēst mirušā -------------------nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo 

īpašumu -------------------Viesītes pagastā, Viesītes novadā ar kadastra Nr.----------------

------,  EUR 25.88 (divdesmit pieci euro un 88 centi).  

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

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

Izpildei: nodokļu administratorei I.Elbertei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 
4.# 

Par dzīvokļa  īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav.           

                                                                                                                                                                                                                                                      

2018.gada 10.jūlijā ir saņemts Ē.S.-----------------------, iesniegums, ka viņa vēlas, lai 

pašvaldība uzsāk atsavināšanas procesu dzīvoklim Viesītē, Brīvības ielā 6-4. 

Persona ir dzīvokļu rindā, taču vēlas dzīvokli Viesītē, Brīvības ielā 6-4, iegādāties īpašumā. 

Nav pirmpirkuma tiesību. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka 

publiskas personas mantu var atsavināt izsolē. Lai mantu varētu izsolīt, nostiprināmas īpašuma 

tiesības zemesgrāmatā uz to pašvaldībai un jāveic tirgus novērtējums.  

Ņemot vērā minēto un pamatojoties  likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, ņemot vērā domes finanšu komitejas 2018.gada 11.jūlija lēmumu (prot.Nr.7), atklāti 

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

Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada 

dome NOLEMJ: 

1. Uzsākt dzīvokļa Viesītes novada, Viesīte, Brīvības iela 6-4 atsavināšanas procesu. 

2. Nostiprināt Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Viesītes 

novada, Viesīte, Brīvības iela 6-4. 

3. Veikt dzīvokļa īpašuma novērtēšanu izsolei.  

 

Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei  
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5.# 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu nekustamā īpašuma “Jaunnomalnieki”, Viesītes 

pagastā, zemes robežu plāna aktualizācijai 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatot pašvaldības juristes Ināras Ertes iesniegumu par atļauju veikt nekustamā īpašuma 

“Jaunnomalnieki”, Viesītes pagastā, ar kadastra numuru 56350160037, zemes robežu plāna 

aktualizāciju, piešķirot finanšu līdzekļus, saskaņā ar nereglamentētā iepirkuma rezultātiem, 

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 11.jūlija lēmumu (prot.Nr.7), atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris 

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

 

1. Atļaut veikt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Jaunnomalnieki”, Viesītes 

pagastā, Viesītes novadā, ar kadastra numuru 56350160037, zemes robežu plāna 

aktualizāciju. 

2. Piešķirt finansējumu līdz 2000 EUR (divi tūkstoši eiro), saskaņā ar nereglamentētā 

iepirkuma rezultātiem. 

 
Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei, nekustamo īpašumu speciālistei S.Puzānei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei. 

 

6.# 

Par kopmītņu Viesītē, Smilšu ielā 39K jumta remontu 

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, plānots šogad saremontēt jumtu. 

P.Līcis – ja būs saremontēts tikai jumts, vai tad varēs nodot projektu. 

A.Žuks – apliecina, ka varēs. Ierosina apstiprināt lēmumu par 25000EUR piešķiršanu. 

Deputātiem iebildumu nav. 
 

Izskatot novada domes priekšsēdētāja Alfona Žuka iesniegumu par arodvidusskolas dienesta 

viesnīcas remontu piešķirot kopmītņu jumta remontam 25 000 EUR, 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 11.jūlija lēmumu 

(prot.Nr.7), atklāti balsojot, par – 5 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Māris Lācis, 

Iveta Līce, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas – 3 (Vita Elksne, Anatolijs Kvitkocs, Juris Līcis), 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Veikt kopmītņu jumta remontu Viesītē, Smilšu ielā 39K, saskaņā ar sagatavoto 

lokālo tāmi. 

2. No pašvaldības budžeta jumta remontam piešķirt līdz 25 000 EUR (divdesmit pieci 

tūkstoši euro).  

3. Izstrādāt būvniecības dokumentāciju – apliecinājuma karti. 
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Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Atbildīgais: pašvaldības izpilddirektore S.Lūse 

Kontrolei: novada domes priekšsēdētājs A.Žuks. 

 

7.# 

Par finansiālo atbalstu dalībai starptautiskajā dziedātāju konkursā  

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatīts G.V.-------------------------- 2018.gada 5.jūlija iesniegums par 350 EUR piešķiršanu 

dēla Kristapa Vasiļevska dalībai Berlīnes dziedātāju konkursā “SuperStar” 2018.gada 1. un 

2.septembrī  

 

Izvērtējot saņemto iesniegumu, 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”, Viesītes novada 

pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un 

organizēšanas metodiku, ņemot vērā domes finanšu komitejas 2018.gada 11.jūlija sēdes 

lēmumu (prot.Nr.7), atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas 

- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt Viesītes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņa K.V. dalību starptautiskajā 

dziedātāju konkursā Berlīnē, kas notiks 2018.gada 1.un 2.septembrī un no pašvaldības 

budžeta šim mērķim piešķirt 350 EUR. 

2. Finansējumu pārskaitīt uz G.V..bankas kontu. 

Pielikumā:  pieteikums dalībai konkursā uz 1 lapas. 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 
 

8.# 

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

augšupejošu soli 

A.Žuks 

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina izveidot izsoles komisiju 

Deputāti vienojas, izveidot komisiju šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs – deputāts Pēteris 

Līcis, Komisijas locekļi: Anatolijs Kvitkovs, Ināra Erte, Anita Maļinovska, Zigmunds Avens 

 
Vieglā pasažieru automašīna CHRYSLER GRAND VOYAGER, VIN 1C8GYN5773Y549600, reģ.Nr. 

GT 8620, krāsa melna, dīzeļdegviela, pieder Viesītes novada pašvaldībai, izdota tehniskā pase AF 

2316910.Pirmpirkuma tiesību uz objektu nav.  

Izsole tiks rīkota 2018.gada 3.augustā plkst.9.00.  

Objekta pārdošanas sākumcena pārdošanai par brīvu cenu ar 2018.gada 21.jūnija lēmumu Nr. 13, 

prot.Nr.8, bija noteikta  EUR 300.00  (trīs simti  euro un 00 centi). Uz objekta pirkšanu pieteikušās 

divas personas. 

Lēmuma  4.punkts nosaka, ka , ja uz objekta pirkšanu  pieteikušās vairākas personas, rīkojama izsole. 

Izsoles sākumcena tiek noteikta EUR 300.00 (trīs simti euro un 00 centi). 

Izsoles solis EUR 10.00 (desmit euro un 00 centi). 

Jāapstiprina izsoles noteikumi.  
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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.panta otrās daļas 

1.punktu,   likuma ''Par pašvaldībām'' 21.panta 19.punktu, Viesītes novada domes 2018.gada 

21.jūnija lēmumu Nr. 13., prot.Nr.8, atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris 

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

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

pašvaldībai piederošo vieglo pasažieru automašīnu CHRYSLER GRAND VOYAGER, 

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

EUR 300.00 (trīs simti euro un 00 centi). Izsoles solis EUR 10.00 (desmit euro un 00 

centi).  

2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus Nr.14/2018. 

3. Iecelt izsoles komisiju: Komisijas priekšsēdētājs – deputāts Pēteris Līcis, Komisijas 

locekļi: Anatolijs Kvitkovs, Ināra Erte, Anita Maļinovska, Zigmunds Avens 

4. Ievietot sludinājumu pašvaldības mājas lapā www.viesite.lv. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 
 

Pielikums Nr.1 

Viesītes novada pašvaldības domes sēdes 

2018.gada 19.jūlija lēmumam Nr.8 prot.Nr.9 

APSTIPRINĀTI 

                                                               Viesītes novada pašvaldības 

domes sēdē 2018.gada 19.jūlijā 

TRANSPORTLĪDZEKĻA IZSOLES NOTEIKUMI Nr.14/2018 

Viesītē 

 

1. Izsoli organizē Viesītes novada pašvaldība, turpmāk tekstā –Izsolītājs. 

   Izsole tiek rīkota pamatojoties uz Viesītes novada pašvaldības domes 2018.gada 19.jūlija 

lēmumu Nr.8 (protokols Nr.9). 

2. Izsoles laiks un vieta:  

  Viesītes novada Viesītē, Brīvības iela 10, Viesītes novada pašvaldībā,  2018. gada 3.augustā, 

plkst. 9.00. Sludinājums pašvaldības  mājas lapā www.viesite.lv . 

3. Izsoles objekts: Viesītes novada pašvaldībai piederošā vieglā pasažieru automašīna 

CHRYSLER GRAND VOYAGER, izlaiduma gads 2003, VIN 1C8GYN5773Y549600, 

reģistrācijas nr. GT 8620, krāsa –melna, dīzeļdegviela.   

4.  Drošības nauda – 10 % no izsoles sākuma cenas. Nauda iemaksājam pašvaldības kontā: 

LV66UNLA0009013130395, A/S SEB banka, Jēkabpils filiāle, kods UNLALV2X009.  

5. Izsoles dalībnieku reģistrācija: 

5.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiks Viesītē, Brīvības ielā 10, pašvaldības kancelejā   līdz 

2018.gada 2.augustam  (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. 

http://www.viesite.lv/
http://www.viesite.lv/
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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. Automašīnu sākumcena noteikta: 

Automašīnas izsoles sākumcena noteikta EUR 300.00 (trīs simti euro un 00 centi). 

 8. Izsoles veids:  mutiska, atklāta izsole ar augšupejošu soli. Izsoles solis EUR 10.00 (desmit 

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 

                                                                                                  

9.# 

Par automašīnas FORD MONDEO norakstīšanu 

A.Žuks, I.Erte 

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

I.Erte- skaidro par norakstīšanas procedūru. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

     Ir rīkotas divas izsoles Viesītes novada pašvaldībai piederošajai automašīnai FORD 

MONDEO, reģ. Nr. FE8540, šasijas Nr. WF05XXGBB51U10836, taču interesentu nebija un 

izsoles nenotika. 

     Automašīna ir sliktā tehniskā stāvoklī, prasa materiālos ieguldījumus un turpmāk to uzturēt 

nav ekonomiski izdevīgi. Nepieciešams automašīnu norakstīt. 

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot, 

par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris 

Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome 

NOLEMJ: 
1.  Norakstīt Viesītes novada pašvaldībai piederošo automašīnas  FORDS MONDEO, 

reģ. Nr. FE8540, šasijas Nr. WF05XXGBB51U10836. 

2.  Noņemt automašīnas no uzskaites CSDD. 

3.  Nodot automašīnas utilizācijai. 

 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

 

10.# 
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Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4/2018 ”Par grozījumiem 

2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2018/1 „Par Viesītes novada pašvaldības 

2018.gada budžetu” apstiprināšanu 

-------------------------------------------------------------------------------- 
A.Žuks, L.Medvecka 

L.Medvecka – skaidrojums par budžeta grozījumu sagatavošanu. Lūdz atļaut šajos 

grozījumos iekļaut arī 25000 EUR piešķiršanu kopmītņu jumta remontam. 

Deputāti piekrīt. 

P.Līcis – kad būs 2019.gada budžeta projekts. 

A.Žuks – šobrīd vēl nav nekādu prognožu. Plānots būs ar septembri līdz oktobra beigām. 

J.Līcis – konceptuāli jau vajadzētu vienoties par nākamā gada prioritātēm, tāpēc vajadzētu 

laicīgi izstrādāt budžeta projektu. 

A.Žuks – ierosina balsot par saistošajiem noteikumiem. 

 
 

 Viesītes novada dome ir izvērtējusi un apspriedusi Viesītes novada pašvaldības 

2018.gada budžeta grozījumu projektu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 43.pantu, 46.panta pirmo un otro daļu, un likuma „Par pašvaldības budžetiem” 

37.pantu, 38.pantu, 39.pantu, 40.pantu, saskaņā ar 2013.gada 22.maijā apstiprināto Kārtību 

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

domes finanšu komitejas 2018.gada 11.jūlija sēdes lēmumu (prot.Nr.7), atklāti balsojot, par – 8 

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

Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Viesītes novada domes saistošos noteikumus Nr.4/2018 „Par 

grozījumiem 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Par Viesītes 

novada pašvaldības 2018.gada budžetu”. 
2. Saistošie noteikumi Nr.4/2018 „Par grozījumiem 2018.gada 18.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.1/2018 „Par Viesītes novada pašvaldības 2018.gada budžetu” stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

3. Pašvaldības kancelejai, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.panta prasībām, 

elektroniski nosūtīt saistošos noteikumus zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai, nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību visiem interesentiem Viesītes novada 

pašvaldības domes ēkā, Saukas, Rites, Elkšņu pagastu pārvaldēs, publicēt pašvaldības 

mājaslapā internetā. 

 

Pielikumā:  Saistošie noteikumi Nr.4/2018 „Par grozījumiem 2018.gada 18.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.1/2018 „Par Viesītes novada pašvaldības 2018.gada budžetu” ar pielikumiem. 
 

Izpildei –finansistei L.Medveckai, kancelejas vadītājai D.Vītolai 

Kontrolei – pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei 
 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs                                                       A.Žuks 

  
 

APSTIPRINĀTI 
Ar Viesītes novada domes 

2018.gada 19.jūlija sēdes 

lēmumu Nr10 (protokols Nr.9) 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Viesītes novada, Viesītē 

2018.gada 19.jūlijā                                                                                           Nr.4/2018 

Par grozījumiem 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018  

„Par Viesītes novada pašvaldības 2018.gada budžetu” 
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Izdoti saskaņā ar likumiem  

„Par pašvaldībām”15.pants, 43.pants un 46.pants, 

„Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu un finanšu vadību”, 

„Par valsts budžetu 2018.gadam” 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Viesītes novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta grozīto 

ieņēmumu un izdevumu apmēru. 

 

2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības pamatbudžetu 2018.gadam šādā apmērā 

(1.pielikums): 

 

2.1. Kārtējā gada ieņēmumi – 4400157 euro, 

2.2. Kārtējā gada izdevumi – 6155095 euro, 

2.3. Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 17700 euro. 

 

Novada domes priekšsēdētājs                                                        A.Žuks 

Pielikums Nr.2 

Viesītes novada pašvaldības 

2018.gada 19.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.4/2018 

“ Par grozījumiem 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 

“ Par Viesītes novada pašvaldības 2018.gada budžetu”  

 

Paskaidrojuma raksts. 

Veikt grozījumus pamatbudžeta ieņēmumos (1. pielikums): 

1. Saskaņā ar noslēgto līgumu Nr.18/1-14.2/K 48 no 14.06.2018 ar Valsts Kultūrkapitāla 

fondu, saņemti līdzekļi 1700 EUR projekta “Viesītes šaursliežu dzelzceļa depo kā 

unikāla Zemgales industriālā kultūras mantojuma popularizēšana un pieejamības 

uzlabošana” īstenošanai Viesītes muzejā “ Sēlija” ieņēmumu kodā 17.200. 

2. Saskaņā ar noslēgto finansēšanas līgumu Nr.1.5-5.1/177 no 21.06.2018 ar Latvijas 

Nacionālo kultūras centru, saņemti līdzekļi 2750.64 EUR lai nodrošinātu XXVI 

Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieku ēdināšanu un naktsmītnes 

ieņēmumu kodā 18.620. 

3. Ņemt uzskaitē saņemtās mērķdotācijas audžuģimeņu bērnu uzturnaudas palielināšanai 

1030 EUR ieņēmumu kodā 18.620. 

4. Saņemtas mērķdotācijas 1450 EUR piemaksām sociālajiem darbiniekiem par darbu ar 

ģimenēm ar bērniem ieņēmumu kodā 18.6206. 

5. Precizēt ieņēmumus par izglītības funkciju nodrošināšanu par savstarpējiem 

norēķiniem ar citām pašvaldībām (Sēlijas sporta skola) 2000 EUR ieņēmumu kodā 

19.210. 

6. Palielināt ieņēmumus par 500 EUR saņemtās dalības maksas izsolēs, finansējumu no 

Zemgales plānošanas reģiona projekta “ Atver sirdi Zemgalē” īstenošanai 2000 EUR 

ieņēmumu kodā 21.399. 

7. Saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu Nr.LFF-2018/213 no 04.06.2018 ar biedrību 

“Latvijas Futbola federācija”,  piešķirti līdzekļi 15000 EUR Federācijai iesniegtās 

“Sēlijas Sporta skolas Stratēģijas plāna 2018.-2020 gada” programmas īstenošanai, 

2018.gadam saskaņā ar Federācijas normatīvajiem aktiem un līguma nosacījumiem 

apstiprināti 5000 EUR ieņēmumu kodā 21.499. 

8.  Saņemti līdzekļi no AAS “Balta” 1298 EUR apdrošināšanas atlīdzība par 

materiālajiem zaudējumiem ieņēmumu kodā 21.499. 

9. Ņemt uzskaitē saņemto finansējumu  5833 EUR no sadarbības partnera pārrobežu 

LatLit projekta “Travel smart-visit Lithuanija and Latvia” ietvaros ieņēmumu kodā 

21.499. 
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10. Saņemti līdzekļi 5189 EUR projekta Nr.9.2.4.2/16/1/016 “Vietējās sabiedrības 

veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” īstenošanai ieņēmumu 

kodā 18.630. 

11. Precizēt finansējumu 2500 EUR projekta Nr.8.3.4.0/16/1/001 ”Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizēšanai un 2600 EUR projekta 

Nr.8.3.2.2/16/1/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 

īstenošanai ieņēmumu kodā 18.630. 

12. Samazināt līdzekļus 19440 EUR projekta darbībai “Travel smart-visit Lithuanija and 

Latvia” ieņēmumu kodā 18.630 (līdzekļi ir uzskaitīti ieņēmumu kodā 21.499). 

Veikt grozījumus pamatbudžeta izdevumos (1. pielikums):: 

1. Palielināt izdevumus Saukas pagasta pārvaldes uzturēšanai par 1600 EUR (izdevumu 

kods 2321) no  rezerves fonda līdzekļiem malkas iegādei apkures sezonas 

nodrošināšanai un Elkšņu pagasta pārvaldei par 1055 EUR (izdevumu kods 2242) 

autotransporta remontam. 

2. Palielināt izdevumus pašvaldības policijas izdevumiem 945 EUR t.sk. investīcijām 

525 EUR  (RV2.1, U5, 28.p.) no rezerves fonda līdzekļiem alkometra un planšetdatora 

iegādei.  

3. Palielināt izdevumus Saimniecības nodaļai par 4408 EUR no rezerves fonda 

līdzekļiem t.sk. investīcijām 3008 EUR (RV3.2, U14, 53p.) zemes iegādei pašvaldības 

ceļa Cīruļi-Rutuļi Nr.25 uzturēšanai (Viesītes novada domes 2018.gada 21.jūnija 

lēmums Nr.4,) 1400 EUR kapsētu uzturēšanai t.sk.1000 EUR transporta izdevumu 

segšanai (izdevumu kods 2233), 400 EUR atkritumu apsaimniekošanai (izdevumu 

kods 2224). Pakalpojuma ēku izdevumus palielināt par 25000 EUR investīcijām 

(RV3.3, U16, 62.p.) no budžeta līdzekļu atlikuma kopmītnes jumta remontam (Viesītes 

novada domes 2018.gada 19.jūlija lēmums Nr.6) (izdevumu kods 5250). 

4. Palielināt izdevumus no budžeta līdzekļu ieņēmumiem projekta Nr.8.3.4.0/16/1/001 

”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanai par 2500 

EUR darbinieku atlīdzībai. 

5. Palielināt izdevumus no rezerves fonda līdzekļiem Saukas bibliotēkas uzturēšanai par 

710 EUR kurināma iegādei (izdevumu kods 2321). 

6. Viesītes muzeja “Sēlija“  izdevumus palielināt par 5426 EUR (no budžeta līdzekļu 

ieņēmumiem 2160 EUR, no rezerves fonda līdzekļiem 3266) t.sk. investīcijām 5246 

EUR (RV6.1, U31, 120.p.) Latvijas 100-gades projekta ietvaros, granīta stēlas 

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņai uzstādīšanai 3726 EUR (Viesītes novada 

domes 2018.gada 21.jūnija lēmums Nr.2) izdevumu kods 5219, 1520 EUR (RV6.1, 

U31, 121.p.) saskaņā ar Valsts Kultūras kapitāla fonda līguma nosacījumiem -  

dzelzceļnieka formas tērpa iegādei (izdevumu kods 5236),  180 EUR manekena formas 

tērpam iegādei (izdevumu kods 2312). 

7. Viesītes kultūras pils uzturēšanas izdevumus palielināt no budžeta līdzekļu 

ieņēmumiem par 2751 EUR, saskaņā ar Latvijas Nacionālā kultūras centra līguma 

nosacījumiem XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieku 

ēdināšanai 1740 EUR (izdevumu kods 2279) un naktsmītnēm 1011 EUR (izdevumu 

kods 2261). 

8. Palielināt izdevumus Lones tautas nama uzturēšanai no rezerves fonda līdzekļiem par 

520 EUR kurināmā iegādei (izdevumu kods 2321) un Elkšņu kultūras nama 

uzturēšanai 775 EUR kurināmā iegādei (izdevumu kods 2321). 

9. Pirmskolas izglītības iestādes “ Zīlīte “ uzturēšanai palielināt izdevumus no rezerves 

fonda līdzekļiem par 3100 EUR remontmateriālu iegādei remonta pabeigšanai Ķiparu 

un Bitīšu grupu telpās un apkures sistēmas sakārtošanai (izdevumu kods 2350). 

10. Mūzikas un mākslas skolas izdevumus palielināt no rezerves fonda līdzekļiem par 310 

EUR skolas audzēknu apbalvošanai par labiem un teicamiem sasniegumiem Latvijas 

un starptautiska mēroga konkursos (Viesītes novada domes 2018.gada 21.jūnija 

lēmums Nr.1)  



12 

 

11. Sēlijas Sporta skolas izdevumus palielināt no budžeta līdzekļu ieņēmumiem par 7000 

EUR t.sk. 5000 EUR saskaņā ar biedrības “Latvijas Futbola federācijas” līguma 

nosacījumiem 700 EUR-dalības maksai turnīros (izdevumu kods 2279), 800 EUR-

transporta īrei (izdevumu kods 2233), 2000 EUR –mazvērtīgajam inventāram 

(izdevumu kods 2312), 1500 EUR- izglītības izdevumiem (izdevumu kods 2235). 

Palielināt izdevumus transporta līdzekļu remontam 1360 EUR (izdevumu kods 2242), 

investīcijām 640 EUR (RV3.3, U16, 62.p.) futbola vārtu (alumīnija) iegādei (izdevumu 

kods 5239). 

12. Pārējās struktūrvienībās veikt iekšējos savstarpējos grozījumus, nemainot budžeta 

kopējo izdevumu summu. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                       A.Žuks 

 
11.# 

Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/2018 

„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Viesītes novada administratīvajā 

teritorijā” apstiprināšanu  

I.Erte, A.Žuks 

I.Erte- skaidro, kādi iebildumi bija VARAM speciālistiem par saistošajiem noteikumiem. 

Tika norādīts, kādi punkti jāņem ārā ( tie, kas jau paredzēti valsts normatīvajos aktos). Līdz ar 

to, saistošie noteikumi jāpieņem no jauna. 

A.Žuks – ierosina balsot par sagatavoto noteikumu projektu.  

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

vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 02.07.2018. vēstulē Nr.1-18/5859 

“Par saistošajiem noteikumiem Nr.3/2018” izteiktos iebildumus, ņemot vērā domes finanšu 

komitejas 2018.gada 11.jūlija sēdes lēmumu (prot.Nr.7), atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons 

Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris 

Līcis, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atcelt 2018.gada 21.jūnija saistošos noteikumus Nr.3/2018. „Par nekustamā īpašuma 

nodokļa piemērošanu Viesītes novada administratīvajā teritorijā”. 

2. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.5/2018. „Par nekustamā īpašuma nodokļa 

piemērošanu Viesītes novada administratīvajā teritorijā”. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2019.gada 1.janvāri. 

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

saistošos noteikumus Nr.5/2018 „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. 

5. 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 1   lapas.    

2) Paskaidrojuma raksts uz 1 lapas 
APSTIPRINĀTS 

Ar Viesītes novada domes 

2018.gada 19.jūlija lēmumu Nr.11 (prot.Nr.9) 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Viesītes novada, Viesītē 

2018.gada 19.jūlijā                                                                                           Nr.5/2018 
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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 

1. Saistošie noteikumi nosaka: 

1.1.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. 

1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu. 

2. 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). 

3. 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. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī. 

 

Novada domes priekšsēdētājs                                                                     A.Žuks 

 

Paskaidrojuma raksts  

Par Viesītes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5/2018 

"Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Viesītes novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā"  

Paskaidrojumu 

raksta sadaļas 

Informācija 

1. Saistošo 

noteikumu 

nepieciešamības 

pamatojums 

1. Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" (turpmāk – 

Likums) 2.panta 81 daļu pašvaldība var noteikt, kas ir nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātājs par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas 

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 

satura izklāsts 

Likums "Par nekustamā īpašuma nodokli" piešķir pašvaldībām tiesības, 

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 
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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. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības 

budžetu 

Budžeta palielinājums varētu būt apmēram EUR 500.00 gadā. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

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.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas. 

 

Novada domes priekšsēdētājs                                                                     A.Žuks 

 

 

 

12.# 

Par Viesītes novada pašvaldības noteikumu Nr.15/2018 

„Viesītes novada pašvaldības personas datu apstrādes noteikumi” apstiprināšanu  

 A.Žuks, I.Erte 

I.Erte- skaidro par sagatavoto noteikumu projektu, kurus, saskaņā ar noslēgto sadarbības 

līgumu sagatavojis Grūbes konsultāciju birojs. Šādi noteikumi pašvaldībā ir jāpieņem, saskaņā 

ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt noteikumu projektu. 

             Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, atklāti balsojot, par – 8 balsis 

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

Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

                Apstiprināt noteikumus Nr.15/2018 “Viesītes novada pašvaldības personas datu 

apstrādes noteikumi”. 

Pielikumā Noteikumi Nr.15/2018 ar pielikumiem Nr.1 un Nr.2. 

 

Atbildīgais: pašvaldības izpilddirektore S.Lūse 
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13.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 

M.Blitsons 

 

M.Blitsons  – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu 

A.Žuks- ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

                                                Pamats: Komunālo jautājumu komisijas 11.07.2018. sēdes 

ierosinājums 

        Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, likumu „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 10.pantu un Viesītes novada domes 2011.gada saistošajiem noteikumiem 

Nr.1 "Kārtība, kādā Viesītes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" 

(prot.Nr.2;5), atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 

Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 
1. Reģistrēt E.G. dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Smilšu ielā 26-16, Viesītē, 

slēdzot terminēto īres līgumu līdz 30.09.2018. 
2. Atļaut G.J. dzīvokļa Jaunā iela 6-7, Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes nov., maiņu uz 

dzīvokli Sporta ielā 23-18, Viesītē, Viesītes novadā, slēdzot terminēto īres līgumu līdz 

30.09.2018. 

3. Atteikt piešķirt V.S. dzīvokli Brīvības ielā 6-4, Viesītē, Viesītes nov, jo dzīvoklim ir 

uzsākts atsavināšanas process. 

4. Piešķirt N.S. dzīvokli Brīvības ielā 6-3, Viesītē, Viesītes nov, slēdzot terminēto īres līgumu 

līdz 30.09.2018. 

5. Reģistrēt J.D. dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Sporta ielā 27-13, Viesītē, 

slēdzot terminēto īres līgumu līdz 30.09.2018. 

6. Reģistrēt K.G. dzīvokļu rindā. 

7. Atteikt reģistrēt A.L. dzīvokļu rindā, jo nav nomaksāts parāds par komunālajiem 

maksājumiem (1540,83 EUR). 
8. Atļaut E.P. slēgt apakšīres līgumu adresē “Melioratori”-8, Viesītes pag., Viesītes novads ar 

I.J. slēdzot terminēto īres līgumu līdz 30.09.2019. SIA „ Viesītes komunālā pārvalde” veikt 

nepieciešamās izmaiņas īrnieku īres līgumā. 

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

 

14.# 

Par īres līgumu pagarināšanu 

M.Blitsons 

M.Blitsons – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu 

A.Žuks - ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

                                                Pamats: Komunālo jautājumu komisijas 11.07.2018. sēdes 

ierosinājums 

 

Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 10.pantu un Viesītes novada domes 2011.gada saistošajiem noteikumiem Nr.1 

"Kārtība, kādā Viesītes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" 

(prot.Nr.2;5), atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 

Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 
1. Atļaut pagarināt īres līgumus līdz 31.08.2018. šādiem īrniekiem (11 personām) 
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2. Nepagarināt īres līgumus līdz šādiem īrniekiem 2 personām. 

 

3. SIA „ Viesītes komunālā pārvalde” veikt nepieciešamās izmaiņas īrnieku īres līgumā. 

Sēdes vadītājs 
 

15.# 

Par ziņu par deklarēto dzīves vietu anulēšanu 

I.Erte, M.Blitsons 

I.Erte – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu 

A.Žuks-  ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

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

Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, Viesītes 

novada dome NOLEMJ: 
 

1.Anulēt ziņas par J.G., deklarēto dzīvesvietu Viesītes novada, Elkšņu pagasta, Elkšņi, 

Jaunā iela 4-1. 

 

2. Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā un 

paziņot  J.G..  

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.p.2.d.. šo domes lēmumu var pārsūdzēt  

Administratīvajā rajona tiesā (Jelgavā, Atmodas ielā 19) viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

 
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr.1 

 

 
16.# 

Par izmaiņām Valsts Kadastra reģistrā 

J.Līcis 

 

J.Līcis  – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu 

A.Žuks- ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 
 

Izskatīts L.T.--------------------03.07.2018. iesniegums, kurā viņa lūdz uzsākt pašvaldības 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010319 daļas apmēram 1500 m2 platībā 

atsavināšanas procesu. Zemes gabals atrodas blakus viņas īpašumam  un viņa labprāt to 

nopirktu, jo to iznomā un perspektīvā vēlas būvēt saimniecības ēkas. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, attīstības, lauksaimniecības un 

īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2018.gada 11.jūlija lēmumu (prot.Nr.7), atklāti balsojot, 

par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris 

Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome 

NOLEMJ: 
 

1. Sadalīt  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56150010319 divās zemes vienībās, 

saskaņā ar grafisko pielikumu. ( Sk. grafisko pielikumu) 

2. Zemes vienībai Nr.1 ( ~1500m2 platībā) piešķirt  adresi Smilšu iela 15A, Viesīte, Viesītes 

nov. 
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a. Noteikt zemes vienībai starpgabalu statusu (nav iespējams nodrošināt pieslēgumu 

koplietošanas ielai). 

b. Noteikt zemes izmantošanas mērķi-0600 neapgūta individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme. 

3. Zemes vienībai Nr.2 ( ~3900 m2 platība) piešķirt adresi Zaļā iela 2 , Viesīte, Viesītes nov. 

Noteikt zemes izmantošanas mērķi- 0502-pagaidu atļauta zemes izmantošana sakņu dārziem 

 

4.Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils biroja klientu 

apkalpošanas centrā. 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei S.Puzānei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 
 

 

17.# 

Par dzīvokļa  atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu. 

J.Līcis                                                                               

J.Līcis  – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

A.Žuks- ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

                                                                                                                                                                
Ar Z.B. -----------------------------ir noslēgts īres līgums par dzīvokli  Nr. 23 (divdesmit trīs), 

kas atrodas Viesītes novada, Viesītē, Smilšu ielā 31(trīsdesmit viens).2018.gada 3.jūlijā Z.B.ir 

iesniedzis iesniegumu, ka vēlas nopirkt viņa 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. Ir piekrišana iegūt dzīvokli uz vārda. Samaksa veicama euro. 

 Jāuzsāk atsavināšanas process un jāveic dzīvokļa novērtējums, dzīvoklis jāieraksta 

zemesgrāmatā, lai Z.B. 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, attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2018.gada 11.jūlija lēmumu 

(prot.Nr.7), atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 

Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 
 

1.Uzsākt dzīvokļa Viesītes novada, Viesīte, Smilšu iela 31-23 atsavināšanas procesu. 

2.Nostiprināt Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Viesītes 

novada, Viesīte, Smilšu iela 31-23. 

3.Veikt dzīvokļa īpašuma novērtēšanu pārdošanai.  

 

Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 
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18.# 

Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

J.Līcis 

 

J.Līcis  – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu 

A.Žuks- ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

2018.gada 10.jūlijā ir saņemts M. B.-------------, iesniegums, kurā viņa lūdz nodot īpašumā bez 

atlīdzības atbilstošas domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra numuru 56880040308, viņai 

piederošā dzīvokļa Nr.18, kas atrodas  ''Aronijās 4'', Lone, Saukas pag., Viesītes nov., 

uzturēšanai.   

Šīs domājamās daļas ir 734/11799 no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56880040308. 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta 

4.punktu,  attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2018.gada 

11.jūlija lēmumu (prot.Nr.7), atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris 

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

 

1.Nodot bez atlīdzības 734/11799 d/d no zemes gabala 0,3420ha platībā ar kadastra Nr. 

5688 0040308 dzīvokļa Nr.18, kas atrodas ''Aronijās 4'', Lone, Saukas pag., Viesītes nov.,  

uzturēšanai. 

2. Slēgt līgumu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 
 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei S.Puzānei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

19.# 

Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

J.Līcis 

 

J.Līcis  – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

A.Žuks- ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

2018.gada 11.jūlijā ir saņemts M.S.------------------, iesniegums, kurā lūdz nodot īpašumā bez 

atlīdzības atbilstošas domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra numuru 56800040161, viņai 

piederošā dzīvokļa Nr.3, kas atrodas  ''Druviņās 4'', Rites pag., Viesītes nov., uzturēšanai.   

Šīs domājamās daļas ir 675/11014 no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800040161. 

 Izskatot Mārītes Saules 2018. gada 11.jūlijā saņemto iesniegumu un pamatojoties uz LR 

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

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2018.gada 11.jūlija lēmumu 

(prot.Nr.7), atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 

Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 
1. Nodot bez atlīdzības 675/11014 d/d no zemes gabala 0,2770ha platībā ar kadastra Nr. 

56800040161 dzīvokļa Nr.3, kas atrodas ''Druviņās 4'', Rites pag.,  Viesītes nov.,  

uzturēšanai. 

2.  Slēgt līgumu ar Mārīti Sauli  par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 
Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 
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20.# 

Par nekustamā īpašuma ‘’Meža Stauģi’’, Viesītes pag., Viesītes nov. sadalīšanu 

J.Līcis,  

 

J.Līcis  – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu  

A.Žuks- ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

      Izskatot Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecības, adrese: Mežrūpnieku iela 2a, 

Jēkabpils, LV 5201, virsmežziņa Māra Bondara, kā pilnvarotās personas, iesniegumu , un 

pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu un Viesītes novada pašvaldības 

27.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.3 ''Par teritorijas plānojumiem”, Rites pagasta 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 2.nodaļas 2.5. punktu, attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2018.gada 11.jūlija lēmumu 

(prot.Nr.7), atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 

Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut Latvijas valstij LR Zemkopības ministrijas personā, nodokļu maksātāja kods 

90000064161, juridiska adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV 1981, sadalīt nekustamo 

īpašumu ‘’Meža Stauģi’’, Viesītes pag., Viesītes nov.,  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

56350080063 sadalīšanu 2(divās) daļās, saskaņā ar grafisko pielikumu,  izstrādājot zemes 

ierīcības projektu. 

2. Apstiprināt darba uzdevumu un nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādāšanai zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 56350080063 sadalīšanai   ( Darba uzdevums un nosacījumu 

pievienoti pielikumā Nr.1) 

3.Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils biroja klientu 

apkalpošanas centrā. 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei S.Puzānei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

1. pielikums 
       Viesītes novada domes 

2018. gada 19.jūlija lēmumam Nr.20 (prot.Nr.9) 

 

Zemes ierīcības projekta izstrādāšanas nosacījumi 

nekustamā īpašuma “Meža Stauģi”( Viesītes pagasts, Viesītes novads) ar kadastra 

apzīmējumu 56350080063 sadalīšanai 

 

1. Prasības izstrādātājam: 

1.1. Zemes ierīcības projektu (turpmāk tekstā –Projektu) izstrādā sertificēta persona. 

1.2. Projekta izstrādi un zemes ierīcības darbus finansē projekta ierosinātājs. 

2. Projekta izstrādes mērķis: 

Zemes vienības ar kadastra Nr. 5635 008 0063 sadalīšana, veidojot divas (2 ) atsevišķas zemes 

vienības. 

3.Teritorijas plānota ( atļautā) izmantošana: 

3.1. Atbilstoši 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, nekustamā īpašuma “Meža 

Stauģi”zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56350080063 Viesītes novada Viesītes pagastā 

atrodas plānojuma ( atļautajā) teritorijā- lauksaimniecības teritorijas. 

3.2. Jaizveido zemes vienības ēku un būvju uzturešanai. 
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3.3. Teritorijas plānojuma zemes vienībai ir noteikti nekustamā īpašuma objekta 

apgrūtinājumi- ceļa servitūta teritorija: 

-elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla; 

-elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla; 

-apakšzemes kabeļu sakaru līnijas aizsargjosla; 

-gaisvadu sakaru līnijas aizsargjosla; 

-elektrisko tīklu iekārtu aizsargjosla. 

Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma grafiskais izkopējums pielikuma Nr. 

1 

4. Projekta sastāvs:  

Atbilstoši 02.08.2016. Ministru kabineta  noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” III daļai. 

5. Projekta grafiskā daļa 

Projekta grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā (*.dwg vai*.dgn datņu 

formātā) Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 merogā M 1:5000 uz zemes robežu 

plāna pamatnes, ievērojot Ministru Kabineta noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” prasības. 

6. Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi: 

6.1. Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales jānosaka atbilstoši 

MK noteikumiem Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšana un maiņas kārtība”;  

6.2. Apgrūtinājumi/ierobežojumi uzrādāmi atbilstoši Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju 

26.05.2006. teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006-2018. un grafisko daļu. 

6.3.Nodrošināt piekļušanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai; 

6.4. Sniegt adresācijas priekšlikumus. 

7. Institūcijas, no kurām pieprasāmi izstādes nosacījumi: 

 7.1. Zemkopības ministrijas nekustamiem īpašumi, VSIA, Jēkabpils sektors. 

 7.2. AS “Sadales tīkls” 

8. Projekta apstiprināšanas kārtība: 

8.1. Projektu un iesniegumu par projekta apstiprināšanu iesniedz elektroniski, nosūtot uz e 

pastu dome@viesite.lv 

8.2. Projektu apstiprina Viesītes novada dome viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas. 

9. Prasības projekta noformēšanai: 

Projektu noformē atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 02. augusta noteikumiem Nr.505 

“Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

 

10. Zemesgabala sadalīšanas grafiskā shēma pielikumā Nr.2 . 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs                                              AŽuks 
 

 

21.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā transporta līdzekļa VW GOLF trešo, atklātu, 

mutisku izsoli ar augšupejošu soli 

I.Erte, A.Žuks 

I.Erte  – ziņo par sagatavoto lēmuma un noteikumu projektu automašīnas pārdošanai izsoles 

ceļā. 

A.Žuks- 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. 

mailto:dome@viesite.lv
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Pirmpirkuma tiesību uz objektu nav. Izsole tiks rīkota 2018.gada 3.augustā plkst. 9.30.  

Automašīnas  atkārtotas trešās sākumcena tiek noteikta EUR 238,00 (divi simti trīsdesmit 

astoņi euro un 00 centi),  kas ir par 30% 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 minēto, 

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

Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, Viesītes 

novada dome NOLEMJ: 

 

1.Atsavināt, pārdodot  trešajā, 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 

238,00 (divi simti trīsdesmit astoņi euro un 00 centi).   

2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus  16/2018.  

3.Iecelt izsoles komisiju: Komisijas priekšsēdētājs – deputāts Pēteris Līcis, Komisijas 

locekļi: Anatolijs Kvitkovs, Ināra Erte, Anita Maļinovska, Zigmunds Avens 

4. Ievietot sludinājumu pašvaldības mājas lapā www.viesite.lv. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 
 

 

1.Pielikums  

Viesītes novada pašvaldības domes sēdes 

2018.gada 19.jūlija  lēmumam Nr.21; prot .Nr.9 

APSTIPRINĀTI 

                                                               Viesītes novada pašvaldības 

domes sēdē 2018.gada 19.jūlijā 

 

TRANSPORTLĪDZEKĻA IZSOLES NOTEIKUMI Nr.16/2018 

 

1. Izsoli organizē Viesītes novada pašvaldība, turpmāk tekstā –Izsolītājs. 

   Izsole tiek rīkota pamatojoties uz Viesītes novada pašvaldības domes 2018.gada 19.jūlija lēmumu 

Nr.21 (protokols Nr.9). 

2. Izsoles laiks un vieta: Viesītes novada Viesītē, Brīvības iela 10, Viesītes novada pašvaldībā,  2018. 

gada  3.augustā, plkst. 9.30. 

  Sludinājums pašvaldības  mājas lapā www.viesite.lv. 

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 2.augustam  (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; 

http://www.viesite.lv/
http://www.viesite.lv/
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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 238.00 (divi simti trīsdesmit astoņi euro un 00 centi). 

 8. Izsoles veids: atkārtota, atklāta ,mutiska ar augšupejošu soli. Izsoles solis EUR 10.00 (desmit euro 

un 00 centi). 

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 

                                                                                                   

 

 

 
Sēde beidzas: 15.40 

 

Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks 2018.gada 16.augustā 

 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs                                                                          A.Žuks 

23.07.2018. 

 

 

Protokoliste                                                                                             D.Vītola 

23.07.2018. 

 

 

 

 
 


