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 18.oktobrī

Nr.14

Sēde sasaukta plkst.14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdi vada:
Novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks
Sēdi protokolē:
Pašvaldības kancelejas lietvede Inese Ponomarenko
Piedalās novada domes deputāti: Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts
Orups
Nepiedalās- Svetlana Andruškeviča, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Sanita Lūse- pašvaldības izpilddirektore
Ināra Erte- pašvaldības juriste
Anita Maļinovska – galvenā grāmatvede
Lidija Medvecka – pašvaldības finansiste
Gunta Dimitrijeva – attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Māris Blitsons – SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs
Kārlis Puriņš – SIA “Viesītes transports” valdes priekšsēdētājs
Dainis Černauskis – Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs
Informatīvie jautājumi: domes priekšsēdētājs A.Žuks, pašvaldības izpilddirektore S.Lūse
Par projekta “Ielu apgaismojuma pārbūve Brīvības, Biržu, Raiņa un Peldu ielās Viesītē” gaitu,
par Zemgales plānošanas reģiona sēdi Viesītes novadā, Lones tautas namā 16.oktobrī, par
plānoto tikšanos ar iedzīvotājiem 22.oktobrī, par budžeta nodošanu līdz 9.novembrim.
P.Līcis – par remontdarbiem Saukas pagastmājā, par biedrības Saukas dabas parka biedrība
“Bincānu” logiem, par sabiedrisko transportu caur Lones ciema centru.
Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Alfons Žuks atklāj domes sēdi
A.Žuks – Ierosina darba kārtībā papildus iekļaut 34.-35.jautājumu un apstiprināt domes sēdes
darba kārtību ar 35.jautājumiem.
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Domes deputātiem iebildumu nav.
Atklāti balsojot, par – 5 balsis (Alfons Žuks, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts
Orups) pret - nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 35.jautājumiem.

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāja iecelšanu.
Ziņo: A.Žuks
2. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Nomaļi”, Rites
pagasts, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu
Nr.19/2018 apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks
3. Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta.
Ziņo: A.Žuks
4. Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Viesītes komunālā pārvalde” iesniegumu
par debitoru parādu norakstīšanu.
Ziņo: A.Žuks
5. Par Viesītes novada pašvaldības galvojuma sniegšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai
SIA “Viesītes komunālā pārvalde”.
Ziņo: A.Žuks
6. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Viesītes novada vispārējās izglītības iestādēs
2018.gadam no 01.septembra līdz 31.decembrim.
Ziņo: L.Medvecka, A.Žuks
7. Par valsts budžeta finansējumu pedagogu atlīdzībai Viesītes novada profesionālās
ievirzes izglītības iestādēs 2018.gadam no 01.septembra līdz 31.decembrim.
Ziņo: L.Medvecka, A.Žuks
8. Par grozījumiem Viesītes novada domes 2018.gada 20.septembra lēmumā Nr.20
“Par mērķdotācijas sadali interešu izglītībai Viesītes novada pašvaldības izglītības
iestādēm no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim
Ziņo: L.Medvecka, A.Žuks
9. Par Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāžu – Viesītes Mūzikas un mākslas
skolas un Sēlijas Sporta skolas audzēkņu izmaksu apstiprināšanu, veicot pašvaldību
savstarpējos norēķinus.
Ziņo: L.Medvecka, A.Žuks
10. Par izmaiņām amatu klasifikācijas sarakstā (sadaļa Viesītes vidusskola) .
Ziņo: L.Medvecka, A.Žuks
11. Par grozījumiem Viesītes novada domes 2012.gada 10.oktobra lēmumā Nr.12 “Par
Viesītes Sporta skolas programmu realizēšanai nepieciešamo finansējumu” .
Ziņo: A.Žuks
12. Par pašvaldības priekšfinansējuma piešķiršanu Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas projekta “Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas Viesītes un
Rokišķu kopienas” LLI-295, īstenošanas turpināšanai.
Ziņo: A.Žuks
13. Par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā “Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide”.
Ziņo: G.Dimitrijeva
14. Par papildus finansējuma piešķiršanu LEADER programmas atbalstītā projekta
“Mazā Bānīša vēstures stacijas izveide Viesītes novada Lones ciemā” īstenošanai.
Ziņo: G.Dimitrijeva
15. Par SIA “Šupiņš” debitoru parāda dzēšanu .
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Ziņo: A.Maļinovska
16. Par grāmatvedības uzskaites datu precizēšanu ēkai Smilšu iela 39K, Viesīte.
Ziņo: A.Žuks
17. Par nolietoto un bojāto pamatlīdzekļu un inventāra norakstīšanu.
Ziņo: A.Žuks
18. Par atbalstu dalībai labdarības festivālā “Dvēseles elpa 2018”.
Ziņo: A.Žuks
19. Par līguma slēgšanu ar SIA “VR Audits” par zvērināta revidenta pakalpojumiem
2018.gada finanšu pārskata revīzijai”.
Ziņo: A.Žuks, A.Maļinovska
20. Par saistošo noteikumu Nr.8/2018 “Par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības
2018.gada budžetā” apstiprināšanu.
Ziņo: L.Medvecka
21. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Ziņo: M.Blitsons
22. Par īres līgumu pagarināšanu.
Ziņo: M.Blitsona
23. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
Ziņo: I.Erte
24. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
Ziņo: I.Erte
25. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
Ziņo: I.Erte
26. Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 20, Viesīte, sadalīšanu.
Ziņo: I.Erte
27. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Ziņo: I.Erte
28. Par izmaiņām Valsts Kadastra reģistrā un nosaukuma piešķiršanu piekritīgajam
zemes īpašumam.
Ziņo: I.Erte
29. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Ziņo: A.Žuks
30. Par zemes nodošanu ūdensvada ierīkošanai Viesītes NAI.
Ziņo: I.Erte
31. Par noteikumu Nr.20.2018 ‘’Noteikumi par specializēto tūrisma transportlīdzekļu
reģistrāciju un izmantošanu Viesītes novada administratīvajā teritorijā’’
apstiprināšanu.
32. Par saistošo noteikumu Nr.9/2018 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Viesītes novadā “ apstiprināšanu.
Ziņo: M.BlitsonsPar noteikumu Nr.21/2018 “Bērnu rotaļu laukumu izmantošanas
noteikumi Viesītes novadā” apstiprināšanu.
Ziņo: I.Erte
33. Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta.
Ziņo: A.Maļinovska
34. Par dienesta viesnīcu Viesītē, Smilšu ielā 39 K.
Ziņo: A.Žuks
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1.#
Par Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāja iecelšanu
A.Žuks, A.Sloga, G.Dimitrijeva

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, par veikto izvērtējumu muzeja vadītāja
amatam. Izvērtējumu veica domes priekšsēdētājs, izpilddirektore un bijusī muzeja vadītāja
I.Svilāne. No 4 kandidatūrām kā piemērotākā un atbilstošākā tika izvēlēta Andas Slogas
kandidatūra, ir atbilstoša izglītība (sociālo zinātņu bakalaura grāds informācijas zinātnē,
studiju programmā: lietišķā vēsture, tiek turpinātas studijas profesionālā maģistra studiju
programmā:arhīvniecība)
A.Sloga – iepazīstina deputātus ar sevi un plānoto darbu, ar sagatavoto redzējumu par Viesītes
muzeja “Sēlija” turpmāko attīstību ( pielikumā uz 2 lapām).
G.Dimitrijeva – par eksponātiem ārpus Viesītes pilsētas, par Veco Stenderu.
A.Žuks – par Buclera kabinetu un eksponātiem.
Citi jautājumu nav.
A.Žuks – ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Izskatot Viesītes novada pašvaldības izpilddirektores S.Lūses ierosinājumu par Viesītes
muzeja “Sēlija” vadītāju iecelt Andu Slogu ņemot vērā veikto muzeja vadītāja amata
pretendentu izvērtējumu, iepazīstoties ar Andas Slogas sagatavoto redzējumu, vīziju par
muzeja nākotni, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21.panta 9.punktu, “Muzeju
likuma” 6.pantu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
2018.gada 12.oktobra sēdes atzinumu virzīt Andas Slogas kandidatūru apstiprināšanai par
muzeja “Sēlija” vadītāju, Viesītes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības
Nolikumu (jaunā redakcijā), atklāti balsojot, par- 3 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Roberts
Orups),pret- nav, atturas-2 (Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis), Viesītes novada dome
NOLEMJ:
1. Ar 2018.gada 22.oktobri par Viesītes novada pašvaldības iestādes “Viesītes
muzejs “Sēlija”” vadītāju amatā iecelt Andu Slogu.
amata klasifikācijas kods 111236
noteikts pārbaudes termiņš - 3 mēneši
2. Amata alga noteikta saskaņā ar Viesītes novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības Nolikumu (jaunā redakcijā).
3. Lēmums saskaņošanai nosūtāms Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju
nodaļai, Latvijas Muzeju padomei.
Zināšanai: Viesītes muzejs “Sēlija”, grāmatvedības un finanšu nodaļa, kancelejai
Nosūtīšanai: Latvijas Muzeju padomei
2.#

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Rites
pagasta, ''Nomaļi'' atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu
Nr.19/2018 apstiprināšanu
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu un izsoles noteikumiem.
Ierosina tos apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Nekustamais īpašums Viesītes novada, Rites pagasta, ‘’Nomaļi’’ ar kadastra numuru
56800070054 sastāv no 4 (četriem) zemes gabaliem, ar kopplatību 7,5 ha: zemes gabals ar
kadastra apzīmējumu 56800070054 ar platību 1 (viens) ha, zemes gabals ar kadastra
apzīmējumu 56800070053 ar platību 4,2 (četri komats divi) ha, zemes gabals ar kadastra
apzīmējumu 56800070088 ar platību 1 (viens) ha un zemes gabals ar kadastra apzīmējumu
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56800040188 ar platību 1,3 (viens komats trīs) ha, un īpašuma tiesības Viesītes novada
pašvaldībai uz to nostiprinātas Rites pagasta zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1000 0049 8405.
Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 56800070088 nav piekļuves ceļa, jāvienojas ar
apkārtējo zemju īpašniekiem
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka
īpašums atsavināms izsolē.
Nekustamais īpašums tiks pārdots tikai personai, kura drīkst noslēgt darījumu par
lauksaimniecībā izmantojamo zemi atbilstoši likuma ''Par zemes privatizāciju lauku apvidos''
izvirzītajiem nosacījumiem.
Atkārtotā izsole tiks rīkota 2018.gada 7.decembrī plkst.9.00. Izsoles solis EUR 100.00
(viens simts euro un 00 centi).
Pirmajā izsolē īpašuma pārdošanas sākuma cena tika noteikta EUR 12000.00 (divpadsmit
tūkstoši euro un 00 centi).
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas
1.punktu, izsoles sākuma cenu atkārtotā izsolē var pazemināt par 20 procentiem. Līdz ar to
atkārtotas izsoles sākuma cena tiek noteikta EUR 9600.00 (deviņi tūkstoši seši simti euro un
00 centi).
Jāapstiprina izsoles noteikumi.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma ''Par valsts un pašvaldības 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, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra
noteikumiem Nr.1486 ''Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti'', domes
Finanšu komitejas 2018.gada 10.oktobra lēmumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot, par- 5 balsis
(Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret – nav,
atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt, pārdodot atkārtotā, atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Viesītes
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Viesītes novada, Rites pagasta,
''Nomaļi''', ar kadastra numuru 56800070054, sākumcena un nosacītā cena EUR 9600.00
(deviņi tūkstoši seši simti euro un 00 centi).
2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus Nr. 19/2018.
3. Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs: novada domes deputāts Pēteris Līcis
Komisijas locekļi: novada domes deputāts Māris Lācis, galvenā grāmatvede Anita
Maļinovska, nekustamo īpašumu vecākā speciāliste Svetlana Puzāne, pašvaldības juriste Ināra
Erte.
4.Ievietot sludinājumu oficiālajā izdevumā ''Latvijas Vēstnesis'', pašvaldības mājas lapā
un informatīvajā izdevumā ''Viesītes novada vēstis''.
Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei
Zināšanai; grāmatvedības un finanšu nodaļai
Pielikums
Viesītes novada domes sēdes
2018.gada 18.oktobra lēmumam Nr.2; prot.Nr.14
APSTIPRINĀTS
ar Viesītes novada pašvaldības domes
2018.gada 18.oktobra lēmumu Nr.2

Nekustamā īpašuma Viesītes novada, Rites pagasta, ''Nomaļi''
atkārtotas, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi Nr.19/2018
1.Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota atkārtota, atklāta, mutiska izsole ar
augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Viesītes novada, Rites pagasta, ''Nomaļi'' pircēja
noteikšanai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu.
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2.Izsolē nodotais nekustamais īpašums tiks pārdots tikai personai, kas drīkst noslēgt darījumu
par lauksaimniecībā izmantojamo zemi atbilstoši likuma ''Par zemes privatizāciju lauku
apvidos'' izvirzītajiem nosacījumiem.
3.Ziņas par izsolē pārdodamo objektu :
3.1. Viesītes novads, Rites pagasts, ''Nomaļi'', kadastra numurs 56800070054: sastāv no
4 (četriem) zemes gabaliem 7,5 ha platībā: zemes gabals ar kadastra apzīmējumu
56800070054 ar platību 1 (viens) ha, zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56800070053 ar
platību 4,2 (četri komats divi) ha, zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56800070088 ar
platību 1 (viens) ha un zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 56800040188 ar platību 1,3
(viens komats trīs) ha.
Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 56800070088 nav piekļuves ceļa, jāvienojas ar
apkārtējo zemju īpašniekiem.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800070054 ir nenoskaidrotai personai
piederošas būvju drupas.
Uz zemes īpašumu īpašuma tiesības nostiprinātas Viesītes novada pašvaldībai Rites pagasta
zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1000 0049 8405.
4.Objekta izsoles sākotnējā un nosacītā cena ir noteikta : EUR 9600.00 (deviņi tūkstoši
seši simti euro un 00 centi).
5. Cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis): katru nākamo reizi EUR 100 (viens simts euro).
6. Apgrūtinājumi:
6.1. Ceļa servitūts 0.1 ha.
6.2. Uz zemes gabala atrodas citām personām piederošas ēkas.
7. Izsole notiks 2018.gada 7.decembrī plkst.9.00 Viesītes novada, Viesītē, Brīvības ielā 10.
8.Izsoles norise:
Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsole notiks vienā kārtā.
9.Izsoles dalībnieku reģistrācija:
9.1.Pieteikumus izsolei var iesniegt līdz 2018.gada 6.decembrim(ieskaitot) darba laikā Viesītes
novada pašvaldības kancelejā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
9.2.Pieteikumi iesniedzami rakstiski ar atzīmi, kura īpašuma izsolei tos iesniedz. Iesniegumos
norādāms iesniedzēja nosaukums (juridiskai personai), vārds un uzvārds (fiziskai personai).
Iesniedzams nodrošinājumu apliecinošs dokuments.
9.3.Nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas ieskaitāms Viesītes novada pašvaldībai A/S
SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV66UNLA0009013130395.
9.4.Nodrošinājums tiek atmaksāts nedēļas laikā pēc izsoles šādos gadījumos:
- tiem izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši pārdodamo objektu;
- ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu izsoles rīkotāja vainas dēļ.
9.5.Nodrošinājums tiek ieskaitīts objekta pirkuma maksā objekta ieguvējam.
9.6.Līdz izsoles dienai iesniedzami arī sekojoši dokumenti:
Juridiska persona vai personālsabiedrība iesniedz apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma)
norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, attiecīgās
institūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi;
Fiziskām personām- pases kopija un izziņa par deklarēto dzīves vietu.
10. Pirkuma maksa maksājama euro.
11.Samaksas nosacījumi: samaksa par objektu jāveic un pirkuma līgums jānoslēdz
14(četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc nosolīšanas, skaitot no izsoles dienas.
12.Nenotikušas,spēkā neesošas un atkārtotas izsoles;
12.1.Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja netiek saņemts neviens piedāvājums pirkt objektu.
12.2.Ja objekta izsole nenotiek, tiek rīkota jauna izsole.
12.3.Ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu izsoles rīkotāja vainas dēļ, visus izdevumus, kas
radušies sakarā ar izsoles atzīšanu par spēkā neesošu, sedz no izsoles rīkotāja līdzekļiem.
12.4.Ja izsole atzīta par spēkā neesošu tādēļ, ka pircējs nav veicis noteiktajā laikā
maksājumus, atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu par objekta pirkšanu par savu
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nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solīja augstāko cenu pirms pircēja nosolītās cenas
un izpilda Izsoles noteikumus .
13. Izziņas par izsoli sniedz Viesītes novada Viesītē, Brīvības ielā 10, domes juriste, t.
65245374, 26424109.
Viesītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
A.Žuks

3.#
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 4.oktobra iesniegumu Nr.1-4.1/90 par rēķina
apmaksu par lielgabarīta atkritumu izvešanu, 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 10.oktobra lēmumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot, par- 5 balsis
(Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret – nav,
atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
No Viesītes novada pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļiem
apmaksāt rēķinu 1013,14 EUR par lielgabarīta atkritumu izvešanu uz SIA “Vidusdaugavas
SPAAO “Dziļā vāda”.
Pielikumā: (rēķins Nr.451 par pakalpojumiem)
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
SIA “Viesītes komunālā pārvalde”

4.#
Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Viesītes komunālā pārvalde” iesniegumu par
debitoru parādu norakstīšanai
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatīts Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Viesītes komunālā
pārvalde” valdes priekšsēdētāja M.Blitsona 2018.gada 9.oktobra iesniegums Nr.1-4.1/ 93 „Par
debitoru parādu norakstīšanu”, kurā lūdz atļaut norakstīt debitoru parādus 401.54 EUR –
zemes nomas maksu, kas veidojusies no 2001.gada līdz 2014.gadam par pašvaldībai
piederošajiem dzīvokļiem, kad tie nebija izīrēti vai mainījās īrnieki.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.585 „Noteikumi par
grāmatvedības kārtošanu un organizēšanu”, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2018.gada
10.oktobra lēmumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot, par- 5 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne,
Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret – nav, atturas- nav, Viesītes novada
dome NOLEMJ:
Atļaut Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Viesītes komunālā
pārvalde”, saskaņā ar 2018.gada 9.oktobra iesniegumu Nr.1-4.1/93 „Par debitoru parādu
norakstīšanu”, norakstīt 27 debitoru parādus par kopējo summu 401.54 EUR – zemes
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nomas maksu, kas veidojusies no 2001.gada līdz 2014.gadam par pašvaldībai piederošajiem
dzīvokļiem, kad tie nebija izīrēti vai mainījās īrnieki.
Pielikumā: saraksts uz 1 lapas.
Atbildīgais – SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs M.Blitsons
Kontrolei – pašvaldības izpilddirektorei
5.#
Par Viesītes novada pašvaldības galvojuma sniegšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai
SIA „Viesītes komunālā pārvalde”
A.Žuks

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde” valdes
priekšsēdētāja M.Blitsona 2018.gada 9.oktobra iesniegumu Nr.1-4.1/92 par pašvaldības
galvojuma sniegšanu 30 000 EUR, lai ņemtu aizņēmumu apgrozāmajiem līdzekļiem kurināmā
iegādei 2018./2019.gada apkures sezonai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
19.punktu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem”, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2018.gada 10.oktobra
lēmumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot, par- 5 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs
Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret – nav, atturas- nav, Viesītes novada dome
NOLEMJ:
1. Sniegt galvojumu Viesītes novada pašvaldībai piederošajai ar 100% kapitāldaļām
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”, reģistrācijas
Nr.55403000541, juridiskā adrese: Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237,
aizņēmuma 30 000 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro) ņemšanai ar bankas noteikto procentu
likmi, kurināmā iegādei 2018./2019.gada apkures sezonai.
2. Aizņēmumu ņemt uz 1 (vienu) gadu, aizņēmuma atmaksu uzsākot ar 2019.gada
1.februāri.
Atbildīgais: SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs M.Blitsons
Kontroli par lēmuma izpildi veikt: galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai, pašvaldības
izpilddirektorei S.Lūsei
6.#
Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Viesītes novada vispārējās izglītības iestādēs
2018.gadam no 01.septembra līdz 31.decembrim
L.Medvecka, A.Žuks
L.Medvecka – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
A.Žuks- Ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Pamatojoties 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 ”Pedagogu darba
samaksas noteikumi”, 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.447 „Par valsts
budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un
valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” un saskaņā ar 2018.gada 2.oktobra
Ministru kabineta rīkojumiem Nr.466 un Nr.467, ņemot vērā domes Finanšu komitejas
2018.gada 10.oktobra lēmumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot, par- 5 balsis (Alfons Žuks, Vita
Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret – nav, atturas- nav, Viesītes
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt mērķdotāciju sadali vispārējai izglītībai EUR 207724 (no 2018.gada
1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim), tai skaitā algu fonds EUR 167398:
1.1 Viesītes vidusskola, kopā EUR 167398; mēnesim EUR 41849
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2. Apstiprināt mērķdotāciju sadali apmācībai bērniem no piecu gadu vecuma EUR
21892 (no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.
decembrim), tai skaitā algu fonds EUR 17642:
2.1 Pirmskolas izglītības iestāde „Zīlīte”, kopā EUR 14904; mēnesim EUR 3726,
2.2 Viesītes vidusskola, kopā EUR 2738; mēnesim EUR 684.
3. Apstiprināt mērķdotāciju sadali interešu izglītības programmu īstenošanai EUR
8396 (no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31. decembrim), tai skaitā algu fonds
EUR 6766:
3.1 Viesītes vidusskola, kopā EUR 3361; mēnesim EUR 840,
3.2 Mūzikas un mākslas skola, kopā EUR 3405; mēnesim EUR 851.
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, Viesītes vidusskolai, PII “Zīlīte”, Viesītes
Mūzikas un mākslas skolai.
7.#
Par valsts budžeta finansējumu pedagogu atlīdzībai Viesītes novada profesionālās
ievirzes izglītības iestādēs 2018.gadam no 01.septembra līdz 31.decembrim
A.Žuks, L.Medvecka
L.Medvecka – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
A.Žuks- Ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Pamatojoties uz 2017.gada 29.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.508 ”Kārtība,
kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” un saskaņā ar
2018.gada 17.janvāra Līguma Nr.2-2e/2018/23 ar LR Izglītības un zinātnes ministriju
grozījumiem, pamatojoties 2011.gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1035
”Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības
programmas” un saskaņā ar noslēgto līgumu ar Latvijas Nacionālo kultūras centru, ņemot vērā
domes Finanšu komitejas 2018.gada 10.oktobra lēmumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot, par- 5
balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret – nav,
atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.Apstiprināt papildus valsts finansējumu Sēlijas sporta skolai EUR 1864 (no
2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim), tai skaitā algu fonds EUR 1502.
2. Apstiprināt valsts finansējumu Viesītes Mūzikas un mākslas skolai EUR 28423 (no
2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim), tai skaitā algu fonds EUR 22905.
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, Sēlijas Sporta skolai, Viesītes Mūzikas un
mākslas skolai.
8.#
Par grozījumiem Viesītes novada domes 2018.gada 20.septembra Lēmumā Nr.20 “Par
mērķdotāciju sadali interešu izglītībai Viesītes novada pašvaldības izglītības iestādēm no
2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim”
A.Žuks, L.Medvecka
L.Medvecka – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
A.Žuks- Ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Ar 2018.gada 2.oktobra LR Ministru kabineta rīkojumiem Nr.466 un Nr.467 tika noteikts
mērķdotāciju apjoms pašvaldību vispārējām izglītības iestādēm no 2018.gada 1.septembra līdz
2018.gada 31.decembrim (precizēti arī interešu izglītībai paredzētie līdzekļi no sākotnēji
prognozētajiem), ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2018.gada 10.oktobra lēmumu
(prot.Nr.10), atklāti balsojot, par- 5 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,
Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret – nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ::
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Grozīt Viesītes novada domes 2018.gada 20.septembra lēmumu Nr.20 (prot.Nr.13) izsakot
šādā redakcijā:
Interešu izglītības mācību stundas 2018.gada septembrim, oktobrim, novembrim,
decembrim (no 63 st. uz 68 st.) sadalīt šādām izglītības programmām:
1. Viesītes vidusskola – 32 stundas (t.sk.mācību programmu īstenošanas vietā “Rites
pamatskola” 8.0 stundas)
1.1 Tautas dejas “ Augšzemīte I” (10.-12.klase) – 6,0 st.
1.2 Tautas dejas “ Augšzemīte II” (7.-9..klase) – no 6,0 st. uz 7,0.st.
1.3 4.-12. klašu koris –no 4,0 st. uz 5,0 st.
1.4 Sākumskolas klašu ansamblis – 2,0 st.
1.5 Vizuāli mākslas pulciņš “Ideju bums”- 2,0 st.
1.6 Skatuves runa – 2,0 st.
t.sk. Viesītes vidusskolas mācību programmu īstenošanas vieta “Rites
pamatskola” – 8,0 stundas
1.7 1.-4. klašu tautisko deju kolektīvs – 4,0 st.
1.8 Vokālais ansamblis – 2,0 st.
1.9 Sporta pulciņš – 2,0 st.
2. Viesītes Mūzikas un mākslas skola – 33 stundas
2.1 Tautisko deju kolektīvi „Danceri” – 9,0 st.
2.2 Viesītes 36.mazpulks – no 5,0 st. uz 8,0 st.
2.3 Foto pulciņš “Fotomixlis” – 2,0 st.
2.4 Vokālie ansambļi – 7,0 st.
2.5 Modernās mūzikas studija – 6,0 st.
2.6 Mākslas studija “Otiņas” – 4,0 st.
3.Izglītības metodiķim 0.10 slodzes
Zināšanai: skolu direktoriem, grāmatvedības un finanšu nodaļai, kancelejai
9.#
Par Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāžu – Viesītes Mūzikas un mākslas skola
un Sēlijas Sporta skola audzēkņu izmaksu apstiprināšanu, veicot pašvaldību
savstarpējos norēķinus
L.Medvecka, A.Žuks
L.Medvecka – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
A.Žuks- Ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu un Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumiem Nr.250 “Kārtība, kādā veicami
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” ar pieņemtajiem grozījumiem, ņemot vērā domes Finanšu komitejas
2018.gada 10.oktobra lēmumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot, par- 5 balsis (Alfons Žuks, Vita
Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret – nav, atturas- nav, Viesītes
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības skolēnu (audzēkņu) izmaksas uz 2018.gada
1.septembri - Viesītes Mūzikas un mākslas skolas izdevumi uz vienu audzēkni pa
mācību klasēm saskaņā ar naudas plūsmas izdevumiem 2017.gadā (EUR), veicot
savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (aprēķins
pielikumā).
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2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības skolēnu (audzēkņu) izmaksas uz 2018.gada
1.septembri –Sēlijas Sporta skolas izdevumi uz vienu audzēkni pa treniņu grupām
saskaņā ar naudas plūsmas izdevumiem 2017.gadā (EUR), veicot savstarpējos
norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (aprēķins pielikumā).
3. Uzdot pašvaldības grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot līgumus par Viesītes
novada pašvaldības un attiecīgās pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Viesītes
Mūzikas un mākslas skolas sniegtajiem pakalpojumiem, un veikt norēķinu analītisko
uzskaiti.
Pielikumā Viesītes novada pašvaldības skolēnu (audzēkņu) izmaksas uz 2018.gada
1.septembri. Viesītes novada Viesītes Mūzikas un mākslas skolas un Sēlijas Sporta skolas
izdevumi uz vienu audzēkni saskaņā ar naudas plūsmas izdevumiem 2017.gadā (EUR) uz 2
lapām.
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
Atbildīgais : finansiste L.Medvecka

10.#
Par izmaiņām amatu klasifikācijas sarakstā (sadaļa Viesītes vidusskola)
L.Medvecka, A.Žuks
L.Medvecka – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
A.Žuks- Ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot Viesītes vidusskolas direktora A.Baldunčika 2018.gada 27.septembra
iesniegumu Nr.1-13/124 “Par algu likmju noteikšanu pedagoģiskajiem darbiniekiem”
pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba
samaksas noteikumi” un 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr.584 “Grozījumi Ministru
kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”” ,
saskaņā ar 2013.gada 22.maijā apstiprināto Kārtību „Par Viesītes novada pašvaldības budžeta
izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”, Viesītes novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumu (jaunā redakcijā), ņemot vērā domes Finanšu komitejas
2018.gada 10.oktobra lēmumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot, par- 5 balsis (Alfons Žuks, Vita
Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret – nav, atturas- nav, Viesītes
novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2018.gada 1.septembri veikt grozījumus Viesītes novada pašvaldības institūciju
amatu klasifikācijas sarakstā 2018.gadam sadaļā Viesītes vidusskola un Rites pamatskola:
1.1. sociālais pedagogs (profesijas klasifikācijas kods 235901)
mainīt amata algu no 700.00 EUR uz 710.00 EUR
1.2. izslēgt no saraksta interešu izglītības skolotājs – jaunsargu vadītājs (profesijas kods
235906) 0.167 likmes (5 stundas) Viesītes vidusskolā un 0.1 likmi (3 stundas) Rites
pamatskolā
1.3.mainīt interešu izglītības skolotājam – orientēšanās, tūrisms (profesijas kods 235906)
0.067 slodzes (2 stundas), algas likmi no 680.00 EUR uz 710 EUR.
2.Pašvaldības juristei I.Ertei un finansistei L.Medveckai veikt nepieciešamos grozījumus
2018.gada amatu klasifikācijas sarakstā.
Zināšanai: galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai, finansistei L.Medveckai, algu grāmatvedei
D.Pērkonei, kancelejas vadītājai D.Vītolai, Viesītes vidusskolas direktoram A.Baldunčikam.
Kontrolei: izpilddirektorei S.Lūsei
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11.#
Par grozījumiem Viesītes novada domes 2012.gada 10.oktobra lēmumā Nr.12 “Par
Viesītes Sporta skolas programmu realizēšanai nepieciešamo finansējumu”
A.Žuks, L.Medvecka

L.Medvecka – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
A.Žuks- Ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot Sēlijas Sporta skolas direktora J.Oša 2018.gada 10.oktobra iesniegumu, kurā lūdz
grozīt 2012.gada 10.oktobra domes lēmumu Nr.12 “Par Viesītes Sporta skolas programmu
realizēšanai nepieciešamo finansējumu”, nenosakot konkrēto sporta veidu, kuram tiek
piešķirtas no pašvaldības budžeta finansētās 16 stundas nedēļā, saskaņā ar Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti”, 2013.gada 22.maijā apstiprināto Kārtību „Par Viesītes novada
pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”, ņemot vērā domes
Finanšu komitejas 2018.gada 10.oktobra lēmumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot, par- 5 balsis
(Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret – nav,
atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
Grozīt Viesītes novada domes 2012.gada 10.oktobra lēmumu Nr.12 (prot.Nr.16)
“Par Viesītes Sporta skolas programmu realizēšanai nepieciešamo finansējumu” un izteikt to
šādā redakcijā:
Piešķirt Sēlijas Sporta skolai no pašvaldības budžeta finansējumu treneru darba
apmaksai - 16 stundas nedēļā.
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, Sēlijas sporta skolai

12.#
Par pašvaldības priekšfinansējuma piešķiršanu Latvijas -Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas projekta “Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas Viesītes un Rokišķu
kopienas” LLI-295, īstenošanas turpināšanai
A.Žuks

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatīts Viesītes novada pašvaldības finansistes L.Medveckas 2018.gada 8.oktobra
iesniegums par pašvaldības finansējuma 8000,00 EUR piešķiršanu Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstītā projekta Nr.295 “Ilgtspējīgas, sabiedriskas
un aktīvas Viesītes un Rokišķu kopienas” īstenošanas turpināšanai, saskaņā ar noslēgto
finansēšanas līgumu Nr.A1/44/2018 starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju
un Viesītes novada pašvaldību.
Pēc projekta noslēguma priekšfinansējums tiks atgriezts pašvaldības budžetā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 „Kārtība,
kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, 2013.gada 22.maijā apstiprināto Kārtību
„Par Viesītes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”,
ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2018.gada 10.oktobra lēmumu (prot.Nr.10), atklāti
balsojot, par- 5 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts
Orups), pret – nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. No Viesītes novada pašvaldības budžeta piešķirt priekšfinansējumu 8000,00 EUR
(astoņi tūkstoši eiro) Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.2020.gadam atbalstītā projekta Nr.295 “Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas Viesītes
un Rokišķu kopienas” īstenošanas turpināšanai saskaņā ar noslēgto finansēšanas
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līgumu Nr.A1/44/2018 starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un
Viesītes novada pašvaldību.
2. Pēc projekta noslēguma, dokumentācijas iesniegšanas un apstiprināšanas kā atgūto
finansējumu 8000,00 EUR ieskaitīt atpakaļ pašvaldības budžetā.
Izpildei: grāmatvedības un finanšu nodaļai, Attīstības un plānošanas nodaļai
Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei

13.#
Par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu
profesionālās kompetences pilnveide”
G.Dimitrijeva, A.Žuks

G.Dimitrijeva – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
A.Žuks- Ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Pamatojoties uz 2017.gada 13. jūlijā noslēgto Sadarbības līgumu Nr.6.-2.3.3/36 starp Valsts
izglītības attīstības aģentūru un Viesītes novada pašvaldību, ņemot vērā domes Finanšu
komitejas 2018.gada 10.oktobra lēmumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot, par- 5 balsis (Alfons
Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret – nav, atturas- nav,
Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu
profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.4.1.0/16/I/001
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.
2. Par koordinatoru nozīmēt Attīstības un plānošanas nodaļas projektu administratoru.
Izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
14.#
Par papildus finansējuma piešķiršanu LEADER programmas atbalstīta projekta “Mazā
Bānīša vēstures stacijas izveide Viesītes novada Lones ciemā” īstenošanai
G.Dimitrijeva, R.Orups, A.Žuks
G.Dimitrijeva - ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, par papildus finansējuma piešķiršanu
ne vairāk kā 10000 EUR projekta ieviešanai.
R.Orups – atbalsta sagatavoto lēmuma projektu
A.Žuks- Ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
2017.gadā projekta “Mazā Bānīša vēstures stacijas izveide Viesītes novada Lones ciemā”
pieteikums tika iesniegts atklāta konkursa projektu pieņemšanas 3.kārtā, bet finansējuma
trūkuma dēļ, tas netika apstiprināts. Objekta būvdarbu dokumentācija – Paskaidrojuma raksts
tika izstrādāts 2017. gadā. Nākošajā – 2018.gadā Viesītes novada pašvaldība projekta
pieteikumu iesniedza vērtēšanai atkārtoti biedrības “Lauku partnerība “Sēlija” izsludinātajā
atklāta konkursa projektu pieņemšanas 4.kārtā. Tas tika atbalstīts. Pirms projekta iesniegšanas
2018.gada 3.aprīlī Viesītes novada dome sēdē Nr.4 ar lēmumu nr. 1 nolēma: “Piedalīties
projektā un apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanu. Projekta kopējais budžets ar
PVN EUR 19718.12, tai skaitā attiecināmie izdevumi EUR 19218.12, neattiecināmie
izdevumi EUR 500.00. No pašvaldības budžeta nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo
līdzfinansējumu EUR 2421.81 (EUR 1921.81 sastāda 10% no attiecināmajiem izdevumiem,
EUR 500.00 ir neattiecināmie izdevumi).
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2018.gada septembrī, veicot cenu aptauju būvdarbu veikšanai, tika saņemti trīs piedāvājumi,
no kuriem zemākā cena 22959, 59 bez PVN. Līdz ar to projekta kopējā būvdarbu summa ar
PVN ir 27781,00.
Papildus projekta īstenošanai pēc veiktās cenu aptaujas rezultātiem nepieciešams papildus
finansējums EUR. 8062,88. Jāveic iepirkumu PIL noteiktajā kārtībā, kura rezultāti situāciju
vēl var mainīt
Projektā plānots izveidot šaursliežu dzelzceļa Mazā Bānīša vēstures staciju Lones ciemā, tajā
iekļaujot informāciju par novadā nozīmīgām kultūrvēsturiskajām vērtībām. Projekta rezultātā
tūristiem tiks piedāvāts jauns objekts un paplašināts esošais maršruts.
Projekta īstenošana uzlabos uzņēmējdarbības vidi Lones ciemā un arī pašvaldībā kopumā.
Projekts ir iekļauts pašvaldības investīciju plānā.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 12.punktu, kā arī uz
Viesītes novada Attīstības programmas 2014-2020 stratēģiskā mērķa Nr. 4 “Saglabāt un
popularizēt Sēlijas kultūrvēsturisko mantojumu” vidēja termiņa prioritātes “Viesītes kā Sēlijas
reģionālā tūrisma centra attīstība ” Rīcības virziena 6.1 “Tūrisma infrastruktūras veidošana”
uzdevumam 7 “uzlabot pieejamību kultūrvēsturiskajam mantojumam, tai skaitā tūrisma
objektiem”, Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486
„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, 2013.gada 22.maijā
apstiprināto Kārtību „Par Viesītes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu,
izpildi un kontroli”, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2018.gada 10.oktobra lēmumu
(prot.Nr.10), atklāti balsojot, par- 5 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,
Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret – nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
LEADER programmas atbalstītā projekta “Mazā Bānīša vēstures stacijas izveide
Viesītes novada Lones ciemā” īstenošanai, no pašvaldības budžeta piešķirt papildus
finansējumu ne vairāk kā 10 000 EUR (desmit tūkstoši eiro).
Izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai

15.#
Par SIA “Šupiņš” debitoru parāda dzēšanu
A.Maļinovska, A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot Viesītes novada pašvaldības galvenās grāmatvedes A.Maļinovskas 2018.gada
2.oktobra iesniegumu par atļauju norakstīt SIA “Šupiņš” debitoru parādu 10.70 EUR par
zemes nomu Viesītes pilsētā, Raiņa ielā 3, ņemot vērā to, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Šupiņš”, reģistrācijas Nr.45403004749, ir izslēgta no Uzņēmuma reģistra ar 29.07.2015.,
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 10.oktobra lēmumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot,
par- 5 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret
– nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
Atļaut Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības un finanšu nodaļai dzēst
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šupiņš”, reģistrācijas Nr.45403004749, debitoru parādu
10.70 EUR par zemes nomu Viesītē, Raiņa ielā 3, ņemot vērā to, ka sabiedrība ar ierobežotu
atbildību “Šupiņš”, ar 29.07.2015. ir izslēgta no Uzņēmuma reģistra.
Izpildei: grāmatvedības un finanšu nodaļai
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16.#
Par grāmatvedības uzskaites datu precizēšanu ēkai Smilšu iela 39K, Viesīte
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot Viesītes novada pašvaldības galvenās grāmatvedes A.Maļinovskas 2018.gada
1.oktobra iesniegumu saskaņā ar Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas vadītāja
vietnieka J.Buļa 2018.gada 27.septembra vēstuli Nr.2-13-L/5075 “Par kadastra datu
labošanu”, 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 10.oktobra lēmumu (prot.Nr.10), atklāti
balsojot, par- 5 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts
Orups), pret – nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
Ņemot vērā, ka Kadastra informācijas sistēmā ir pielaista kļūda ēkas kopējā platībā un
nav reģistrēti pilnā apjomā ēkas dati, precizēt grāmatvedības uzskaites datus par ēku ar
kadastra apzīmējumu 56150010303010 un adresi Smilšu iela 39K, Viesīte, Viesītes novads,
un mainīt ēkas kopējo platību no 845,00 kv.m. uz 4480,40 kv.m.
Izpildei: grāmatvedības un finanšu nodaļai,
atbildīgais galvenā grāmatvede A.Maļinovska
17.#
Par nolietoto un bojāto pamatlīdzekļu un inventāra norakstīšanu
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, papildus saskaņā ar iesniegumu tiek norakstīti
vēl 2 pamatlīdzekļi.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot Viesītes vidusskolas direktora A.Baldunčika 2018.gada 28.septembra un
2.oktobra iesniegumus, Viesītes kultūras pils direktores R.Vasiļjevas 2018.gada 28.septembra
iesniegumu, Viesītes bibliotēkas vadītājas L.Griškenas 2018.gada 28.septembra iesniegumu
un galvenās grāmatvedes A.Maļinovskas 2018.gada 26.septembra iesniegumu par atļauju
norakstīt mazvērtīgo inventāru, pamatlīdzekļus, nolietoto datortehniku, 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 10.oktobra lēmumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot, par- 5 balsis
(Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret – nav,
atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut norakstīt morāli un tehniski novecojošo mazvērtīgo inventāru,
pamatlīdzekļus, datortehniku - kopā 26 vienības, saskaņā ar klāt pievienotajiem
iesniegumiem (pielikumā uz 5 lapām).
2. Grāmatvedības un finanšu nodaļai norakstīto mazvērtīgo inventāru, pamatlīdzekļu un
datortehniku izslēgt no bilances.
Atbildīgais –galvenā grāmatvede
Zināšanai: Viesītes vidusskolai, Viesītes kultūras pilij, Viesītes bibliotēkai
Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei
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18.#
Par atbalstu dalībai labdarības festivālā “Dvēseles elpa 2018”
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatīts biedrības “Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība” valdes priekšsēdētājas
A.Beļinskas 2018.gada 8.oktobra iesniegums, kurā lūdz pašvaldības atbalstu Viesītes
vidusskolas 10 skolēnu dalībai labdarības festivālā “Dvēseles elpa 2018” piešķirot transportu
un sedzot ceļa izdevumus, kā arī piešķirt 60,oo EUR bērnu ēdināšanai pasākuma laikā.
Izvērtējot iesniegumu, 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 10.oktobra
lēmumu (prot.Nr.10), atklāti balsojot, par- 5 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs
Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret – nav, atturas- nav, Viesītes novada dome
NOLEMJ:
Atbalstīt Viesītes vidusskolas 10 skolēnu dalību labdarības festivālā “Dvēseles elpa
2018”, kas notiks š.g.25.novembrī Rīgā, Kultūras pilī Ziemeļblāzma:
1) piešķirt transportu un segt transporta izdevumu;
2) piešķirt 60.00 EUR bērnu ēdināšanai festivāla laikā.
Zināšanai: pašvaldības grāmatvedības un finanšu nodaļai, biedrībai “Latvijas Cistiskās
fibrozes biedrība”
19.#
Par līguma slēgšanu ar SIA „VR Audits” par zvērināta revidenta pakalpojumiem
2018.gada finanšu pārskata revīzijai
A.Žuks, A.Maļinovska
A.Maļinovska – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
A.Žuks- Ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Ņemot vērā iepirkumu komisijas 2018.gada 10.oktobra veikto piedāvājumu
izvērtējumu par revidenta pakalpojumiem 2018.gada finanšu pārskata revīzijai un zvērināta
revidenta ziņojuma sniegšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
2013.gada 22.maijā apstiprināto Kārtību „Par Viesītes novada pašvaldības budžeta
izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”, atklāti balsojot, par- 5 balsis (Alfons Žuks,
Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret – nav, atturas- nav,
Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar SIA „VR Audits”, reģistrācijas Nr.55403038751, juridiskā adrese:
Avotu iela 4c, Jēkabpils, LV-5201, par zvērināta revidenta pakalpojumiem Viesītes novada
pašvaldības 2018.gada finanšu pārskata revīzijai un zvērināta revidenta ziņojuma sniegšanai.
2. Deleģēt domes priekšsēdētāju A.Žuku parakstīt līgumu ar SIA „VR Audits”.
3. Pašvaldības 2019.gada budžetā ieplānot 3025.00,00 EUR (Trīs tūkstoši divdesmit
pieci euro, 00 centi) revidenta pakalpojumu apmaksai.
Pielikumā: Iepirkumu komisijas 2018.gada 10.oktobra piedāvājumu izvērtējums iepirkumam
uz 1 lapas.
Zināšanai: galvenajai grāmatvedei A.Maļinovskai, finansistei L.Medveckai
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20.#
Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8/2018 ”Par grozījumiem
2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Par Viesītes novada pašvaldības
2018.gada budžetu” apstiprināšanu
-------------------------------------------------------------------------------A.Žuks, L.Medvecka

L.Medvecka – ziņo par sagatavoto saistošo noteikumu projektu par budžeta grozījumiem..
A.Žuks- Ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
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”,
ņemot vērā domes finanšu komitejas 2018.gada 10.oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.10), atklāti
balsojot, par- 5 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts
Orups), pret – nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Viesītes novada domes saistošos noteikumus Nr.8/2018 „Par
grozījumiem 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Par Viesītes
novada pašvaldības 2018.gada budžetu”.
2. Saistošie noteikumi Nr.8/2018 „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.8/2018 „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
APSTIPRINĀTI
Ar Viesītes novada domes
2018.gada 18.oktobra sēdes
lēmumu Nr.20 (protokols Nr.14)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viesītes novada Viesītē
2018.gada 18.oktobrī

Nr.8/2018

Par grozījumiem 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos „Par Viesītes novada
pašvaldības 2018.gada budžetu”
Izdoti saskaņā ar LR likumiem
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„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 – 4732070 euro,
2.2.Kārtējā gada izdevumi – 6571925 euro,
2.3.Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 35386 euro.
Novada domes priekšsēdētājs

A.Žuks
Pielikums Nr.2
Viesītes novada pašvaldības
2018.gada 218.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.2018/8
“ Par grozījumiem 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2018/1
“ Par Viesītes novada pašvaldības 2018.gada budžetu”

Paskaidrojuma raksts.
Veikt grozījumus pamatbudžeta ieņēmumos (1. pielikums):
1. Precizēt maksājumus par saistību neizpildi, palielinot par 300 EUR, ieņēmumu kodā
12.395.
2. Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2018.gada 2.oktobra Rīkojumu Nr.466 “Par
mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2018.gadam”
un Rīkojumu Nr.467 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” palielināt pašvaldību budžetā saņemtās valsts
budžeta mērķdotācijas par 270969 EUR pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu
atlīdzībai ieņēmumu uzskaites kodā 18620.
3. Saskaņā ar noslēgto līgumu ar Nodarbinātības Valsts dienestu, palielināt mērķdotācijas
skolēnu nodarbinātības projekta darbības nodrošināšanai par 516 EUR ieņēmumu kodā
18.6205.
4. Ņemt uzskaitē saņemtos līdzekļus no Izglītības kvalitātes valsts dienesta projekta
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanai 2443 EUR,
projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanai 2592
EUR ieņēmumu kodā 18.630
5. Precizēt ieņēmumus par izglītības funkciju nodrošināšanu par savstarpējiem
norēķiniem ar citām pašvaldībām (Sēlijas sporta skola) 5000 EUR ieņēmumu kodā
19.210.
6. Palielināt pārējos iepriekš neklasificētos pašu ieņēmumus par 1500 EUR ieņēmumu
kodā 21.499.
Veikt grozījumus pamatbudžeta izdevumos (1. pielikums):
1. Palielināt izdevumus projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” īstenošanai par 2393 EUR no budžeta ieņēmumiem atalgojumam 1928
EUR (izdevumu kods 1119) un nodokļiem 465 EUR (izdevumu kods 1210).
2. Palielināt izdevumus pirmskolas izglītības iestādes “Zīlīte” pedagogu atlīdzībai par
23309 EUR no budžeta ieņēmumiem, atalgojumam 18784 EUR (izdevumu kods 1119)
un nodokļiem 4525 EUR (izdevumu kods 1210).
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3. Palielināt izdevumus Viesītes vidusskolas pedagogu atlīdzībai par 217951 EUR no
budžeta ieņēmumiem, atalgojumam 175639 EUR (izdevumu kods 1119) un nodokļiem
42312 EUR (izdevumu kods 1210).
4. Palielināt izdevumus Viesītes profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu
atlīdzībai par 39059 EUR no budžeta ieņēmumiem, atalgojumam 31476 EUR
(izdevumu kods 1119) un nodokļiem 7583 EUR (izdevumu kods 1210).
5. Nodarbinātības atbalstam palielināt izdevumus par 516 EUR no budžeta ieņēmumiem
skolēnu nodarbinātības atlīdzībai 416 EUR (izdevumu kods 1119) un nodokļiem 100
EUR (izdevumu kods 1210).
6. Pārējās struktūrvienībās veikt iekšējos savstarpējos budžeta grozījumus, nemainot
budžeta kopējo izdevumu summu.
Novada domes priekšsēdētājs

A.Žuks

21.#
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 10.10.2018. sēdes
ierosinājums
Pamatojoties uz LR 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 – 5 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,
Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Reģistrēt L.R. dzīvokļu rindā.
2. Atteikt reģistrēt N.B. dzīvokļu rindā, jo parāds par komunālajiem maksājumiem (3552,94
EUR).

3. Atteikt piešķirt A.B. dzīvokli Smilšu ielā 31-28, Viesītē, Viesītes nov., jo nav
juridiska pamata to darīt (dzīvesvieta nav deklarēta Viesītes novadā).
4. Piešķirt L.G.dzīvokli Smilšu ielā 31-28, Viesītē, Viesītes nov., slēdzot terminēto īres
līgumu līdz 31.03.2019., pēc īres līguma noslēgšanas īrniekam un īrnieka ģimenes
locekļiem 1 mēneša laikā deklarēties jaunajā adresē.
5. Piešķirt G.K., dzīvokli “Druviņas 4”-12, Rites pag., Viesītes nov., slēdzot terminēto īres
līgumu līdz 31.03.2019. Pēc īres līguma noslēgšanas īrniekam un īrnieka ģimenes locekļiem
1 mēneša laikā deklarēties jaunajā adresē.
6. Reģistrēt L.L. dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli “Aronijas 3”-17, Lone, Saukas pag.,
Viesītes nov., slēdzot terminēto īres līgumu līdz 31.03.2019. Pēc īres līguma noslēgšanas
īrniekam un īrnieka ģimenes locekļiem 1 mēneša laikā deklarēties jaunajā adresē.
7. Izslēgt no dzīvokļu rindas E.K..

Zināšanai: SIA “Viesītes komunālā pārvalde” , Komunālo jautājumu komisijai, iedzīvotāju
reģistram.
22.#
Par īres līgumu pagarināšanu
M.Blitsons
M.Blitsons – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
A.Žuks - Ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
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Pamats: Komunālo jautājumu komisijas 10.10.2018. sēdes
ierosinājums
Pamatojoties uz LR 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 – 5 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,
Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut pagarināt īres līgumus līdz 31.03.2019. šādiem īrniekiem (1 personai)
2. Atļaut pagarināt īres līgumus līdz 30.11.2018. šādiem īrniekiem (5 personām)
3. SIA „ Viesītes komunālā pārvalde” veikt nepieciešamās izmaiņas īrnieku īres līgumā.
Zināšanai: SIA “Viesītes komunālā pārvalde” , Komunālo jautājumu komisijai, iedzīvotāju
reģistram.
23.#
Pamats:

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
12.panta pirmās daļas 2.punkts,
LR MK 2003.gada 11.februāra noteikumi Nr.72 ''Kārtība,
kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu''
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
I.Erte, A.Žuks
I.Erte – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
A.Žuks - Ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Atklāti balsojot par – 5 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis,
Roberts Orups), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.Anulēt ziņas par V.P. deklarēto dzīvesvietu Viesītes novada, Rites pagasta,
‘’Žubītēs’’.
2. Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā un
paziņot V.P..
3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta 2.daļu, šo domes lēmumu var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Jelgavā, Atmodas ielā 19) viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā.
Zināšanai: Iedzīvotāju reģistram, personai
Pielikums
2018.gada 18.oktobra Viesītes novada domes lēmumam Nr.23(prot.Nr.14)
1.Viesītes novada pašvaldībā saņemts V.M. iesniegums, kurā tiek lūgts anulēt ziņas par
deklarēto
dzīvesvietu
Viesītes
novada,
Rites
pagasta,
‘’Žubītēs’’
V.P., jo viņam nav tiesiska pamata dzīvot īpašumā.
2. Izvērtējot iesniegumu konstatēts, ka persona ir deklarēta minētajā īpašumā.
3. Tā kā V.M. ar savu iesniegumu lūdz anulēt deklarēto dzīves vietu V.P.un Dzīvesvietas
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deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka ‘’ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, ja attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā’’, tad saskaņā ar LR MK 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr. 72
''Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu'' 2.punktu, pašvaldībai ir
jāpārbauda sniegtās ziņas. 2018.gada 27.augustā V.P.tika nosūtīta vēstule iesniegt
pierādījumus, ka viņam ir tiesības būt deklarētam minētajā īpašumā, taču viņš nekādus
dokumentus nav iesniedzis.
4. Ņemot vērā V.M. iesniegumā minēto un pamatojoties uz ‘’Dzīvesvietas deklarēšanas
likums’’ 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Viesītes novada pašvaldības dome secina, ka
ziņas par Vitolda Pulka, personas kods 221050-11855, deklarēto dzīves vietu ir
anulējamas.
5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.p.1.un 2.d., administratīvais akts (lēmums)
stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Uzskatāms, ka pa pastu sūtīts
administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
6. Pamatojoties uz iepriekš minēto, atklāti balsojot par – 5 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne,
Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada
dome NOLEMJ:
6.1. Anulēt ziņas par V.P. deklarēto dzīvesvietu Viesītes novada, Rites pagasta, ‘’Žubītēs’’.
6.2. Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā
un paziņot V.P. uz deklarēto dzīves vietu.
6.3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta 2.daļu, šo domes lēmumu var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Jelgavā, Atmodas ielā 19) viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
24.#
Pamats: Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
12.panta pirmās daļas 2.punkts,
LR MK 2003.gada 11.februāra noteikumi Nr.72 ''Kārtība,
kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu''
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
I.Erte, A.Žuks
I.Erte – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
A.Žuks - Ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Atklāti balsojot par – 5 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis,
Roberts Orups), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.Anulēt ziņas par M.Š. deklarēto dzīvesvietu Viesītes novada, Viesītes pagasta,
‘’Pīrāgos’’.
2. Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā un
paziņot M.Š. uz deklarēto dzīves vietu.
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.
Zināšanai: Iedzīvotāju reģistram, personai
Pielikums
2018.gada 18.oktobra Viesītes novada domes lēmumam Nr.24 (prot. Nr.14)
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1.Viesītes novada pašvaldībā saņemts L.P. iesniegums, kurā tiek lūgts anulēt ziņas par
deklarēto
dzīvesvietu
Viesītes
novada,
Viesītes
pagasta,
‘’Pīrāgos’’
M. Š., jo viņam nav tiesiska pamata dzīvot īpašumā.
2. Izvērtējot iesniegumu konstatēts, ka persona ir deklarēta minētajā īpašumā.
3. Tā kā L.P. ar savu iesniegumu lūdz anulēt deklarēto dzīves vietu M.Š. un Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka ‘’ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, ja attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā’’, tad saskaņā ar LR MK 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr. 72 ''Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu'' 2.punktu, pašvaldībai ir jāpārbauda sniegtās ziņas.
2018.gada 15.augustā M.Š. tika nosūtīta vēstule iesniegt pierādījumus, ka viņam ir tiesības būt
deklarētam minētajā īpašumā, taču viņš nekādus dokumentus nav iesniedzis.
4. Ņemot vērā Ligitas Puras iesniegumā minēto un pamatojoties uz ‘’Dzīvesvietas
deklarēšanas likums’’ 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Viesītes novada pašvaldības dome
secina, ka ziņas par M.Š. deklarēto dzīves vietu ir anulējamas.
5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.p.1.un 2.d., administratīvais akts (lēmums)
stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Uzskatāms, ka pa pastu sūtīts
administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
6. Pamatojoties uz iepriekš minēto, atklāti balsojot par – 5 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne,
Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada
dome NOLEMJ:
6.1.Anulēt ziņas par M.Š. deklarēto dzīvesvietu Viesītes novada, Viesītes pagasta,
‘’Pīrāgos’’.
6.2. Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā un
paziņot M. Š. uz deklarēto dzīves vietu.
6.3. 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.
Zināšanai: Iedzīvotāju reģistram, personai
25.#
Pamats: Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
12.panta pirmās daļas 2.punkts,
LR MK 2003.gada 11.februāra noteikumi Nr.72 ''Kārtība,
kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu''
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
I.Erte, A.Žuks
I.Erte – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
A.Žuks - Ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Atklāti balsojot par – 5 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis,
Roberts Orups), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.Anulēt ziņas par I.S., deklarēto dzīvesvietu Viesītes novada, Viesītes pagasta,
‘’Pīrāgos’’.
2. Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā un
paziņot I.S.uz deklarēto dzīves vietu.
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.
Zināšanai: Iedzīvotāju reģistram, personai
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Pielikums
2018.gada 18.oktobra Viesītes novada domes lēmumam Nr.25(prot. Nr.14)
1.Viesītes novada pašvaldībā saņemts L.P.iesniegums, kurā tiek lūgts anulēt ziņas par
deklarēto
dzīvesvietu
Viesītes
novada,
Viesītes
pagasta,
‘’Pīrāgos’’
I. S. jo viņam nav tiesiska pamata dzīvot īpašumā.
2. Izvērtējot iesniegumu konstatēts, ka persona ir deklarēta minētajā īpašumā.
3. Tā kā Ligita Pura ar savu iesniegumu lūdz anulēt deklarēto dzīves vietu Intaram Sīpoliņam,
un Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka ‘’ziņas par
deklarēto dzīvesvietu anulē, ja attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā’’, tad saskaņā ar LR MK 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr. 72 ''Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu'' 2.punktu, pašvaldībai ir jāpārbauda sniegtās ziņas.
2018.gada 15.augustā I.S. tika nosūtīta vēstule iesniegt pierādījumus, ka viņam ir tiesības būt
deklarētam minētajā īpašumā, taču viņš nekādus dokumentus nav iesniedzis.
4. Ņemot vērā L.P.iesniegumā minēto un pamatojoties uz ‘’Dzīvesvietas deklarēšanas
likums’’ 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Viesītes novada pašvaldības dome secina, ka ziņas
par I.S. deklarēto dzīves vietu ir anulējamas.
5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.p.1.un 2.d., administratīvais akts (lēmums)
stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Uzskatāms, ka pa pastu sūtīts
administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
6. Pamatojoties uz iepriekš minēto, atklāti balsojot par – 5 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne,
Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada
dome NOLEMJ:
6.1.Anulēt ziņas par I.S. deklarēto dzīvesvietu Viesītes novada, Viesītes pagasta,
‘’Pīrāgos’’.
6.2. Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā
un paziņot I.S. uz deklarēto dzīves vietu.
6.3. 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.
Zināšanai: Iedzīvotāju reģistram, personai

26.#
Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 20, Viesīte, Viesītes nov., sadalīšanu
I.Erte
I.Erte – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu..
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot A.Ž. un J.G., iesniegumus, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likumu un Viesītes novada pašvaldības 27.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 3 ''Par
teritorijas plānojumiem”, Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju izmantošanas un apbūves
noteikumiem” 4.nodaļas 4.1. punktu, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un
īpašumu apsaimniekošanas komitejas un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas 2018.gada 12.oktobra apvienotās sēdes lēmumu, atklāti balsojot par – 4 balsis ( Vita
Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas - nav, nepiedalās –
1 (Alfons Žuks) ( pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību
amatpersonu darbā” paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, A.Žuks lēmuma
pieņemšanā nepiedalās) Viesītes novada dome NOLEMJ:
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1. Atļaut A.Ž. un J.G.,sadalīt viņiem piederošo nekustamo īpašumu Brīvības iela 25,
Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra numuru 56150010775 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 56150010775 sadalīšanai ( Darba uzdevums un nosacījumi
pievienoti pielikumā )
2.Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas
centrā.
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai

Pielikums
Viesītes novada domes 2018. gada 18.oktobra
lēmumam Nr.26 (prot.Nr.14)
Zemes ierīcības projekta izstrādāšanas nosacījumi
nekustamā īpašuma Brīvības iela 20 ( Viesīte, Viesītes novads) ar kadastra
apzīmējumu 56150010775 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. 5615 001 0775 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 Brīvības
iela 20, Viesīte zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56150010775 Viesītes novada Viesītes
pagastā atrodas plānojuma ( atļautajā) teritorijā- mazstāvu dzīvojamo māju apbūve.
3.2. Jāizveido divas zemes vienības.
3.3. Teritorijas plānojuma zemes vienībai ir noteikti nekustamā īpašuma objekta
apgrūtinājumi- aizsargjosla ap ūdens ņemšanas vietu
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 mērogā 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 piekļūšanas 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:
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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 2. pielikumā .
27.#
Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības
I.Erte, M.Blitsons, A.Žuks
I.Erte – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
A.Žuks - Ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot S.K. pilnvarotās personas G.M. iesniegumu un pamatojoties uz LR likuma „Par valsts
un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta 4.p.,
ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas un
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2018.gada 12.oktobra apvienotās
sēdes lēmumu, atklāti balsojot par – 5 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,
Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.Nodot bez atlīdzības 495/3635 d/d no zemes gabala 0,54 ha platībā ar kadastra Nr.
56800040305 S.K. dzīvokļa Nr.6, kas atrodas ''Jaunpoceri'', Saukas pag., Viesītes nov.,
uzturēšanai.
2. Slēgt līgumu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas
centrā.
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
28.#
Par izmaiņā Valsts Kadastra reģistrā un nosaukuma piešķiršanu piekritīgajam zemes
īpašumam.
I.Erte, A.Žuks
I.Erte – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
A.Žuks - Ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Saņemts I.S.iesniegums par viņai piekritīgās zemes Vienības Viesītes novada Elkšņu pagastā,
ar kadastra numuru 56580010029, sadalīšanu divās zemes vienībās, saskaņā ar klāt pievienoto
shēmu. Tiek lūgts piešķirt nosaukumus jaunizveidotajiem zemes īpašumiem ‘’Senatne’’ un
‘’Brukstalas’’.
Konstatē, ka iecere nav pretrunā ar Viesītes novada teritorijas plānojumu.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Ministru kabineta 10.04.2012.
noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi”, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas
komitejas un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2018.gada 12.oktobra
apvienotās sēdes lēmumu, atklāti balsojot par – 5 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs
Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome
NOLEMJ:
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1.Sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56580010029 divās zemes vienībās, saskaņā
ar grafisko pielikumu. ( Sk. grafisko pielikumu)
1.1.Zemes vienībai Nr.1 ~9,0 platībā piešķirt nosaukumu „Senatne”, Elkšņu pag.,
Viesītes nov., izveidojot īpašumu ar vienu zemes vienību.
1.2.Zemes vienībai Nr.2 ~14,0platībā piešķirt nosaukumu ‘’Brukstalas’’, Elkšņu pag.,
Viesītes nov.
2.Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas
centrā.
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
29.#
Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
A.Žuks - Ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot T.S., iesniegumu, kurā viņa lūdz nodot īpašumā bez atlīdzības atbilstošas domājamās
daļas no zemes gabala ar kadastra numuru 56580060156, viņai piederošā dzīvokļa Nr.8, kas
atrodas ''Beteļos'', Elkšņu pag., Viesītes nov., uzturēšanai pamatojoties uz LR likuma „Par
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta 4.punktu, ņemot vērā domes
Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas un Sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas 2018.gada 12.oktobra apvienotās sēdes lēmumu, atklāti
balsojot par – 5 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts
Orups), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.Nodot bez atlīdzības 411/3504 d/d no zemes gabala 0,5841 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 56580060156 T.S. dzīvokļa Nr.8, kas atrodas ''Beteļos’’, Elkšņu pag., Viesītes
nov., uzturēšanai.
2. Slēgt līgumu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Lēmums iesniedzams VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas
centrā.
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
30.#
Par zemes nodošanu ūdensvada ierīkošanai Viesītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
I.Erte, M.Blitsons, A.Žuks

I.Erte – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
A.Žuks - Ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’, reģ. nr.
55403000541, jurid. adrese: Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes nov., LV 5236, 2018.gada
3.oktobra iesniegumu par zemes izmantošanu ūdensvada ierīkošanai Viesītes notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām, Smilšu ielā 39A, Viesītē, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’
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14.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu
apsaimniekošanas komitejas un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
2018.gada 12.oktobra apvienotās sēdes lēmumu, atklāti balsojot par – 5 balsis (Alfons Žuks,
Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas - nav, Viesītes
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ ūdensvada ierīkošanai izmantot
Viesītes novada pašvaldības zemes īpašumu ar kadastra numuru 56150010043, Smilšu ielā 41, Viesītē, lai
nodrošinātu ūdenspadevi Viesītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (Viesītes NAI), Smilšu ielā 39A, Viesīte,
Viesītes nov.
2. Parakstīt ar to saistītos dokumentus.

Zināšanai: SIA “Viesītes komunālā pārvalde”
Grāmatvedības un finanšu nodaļai
Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei
31.#
Par noteikumu Nr.20/ 2018 “Noteikumi par specializēto tūrisma transportlīdzekļu
reģistrāciju un izmantošanu Viesītes novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu
I.Erte, A.Žuks

I.Erte – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
A.Žuks - Ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Ceļu
satiksmes likuma 9.panta trešo daļu, 10.panta pirmās daļas 1.punktu, 16.panta ceturto daļu,
ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas un
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2018.gada 12.oktobra apvienotās
sēdes lēmumu, atklāti balsojot par – 5 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,
Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Viesītes novada domes noteikumus Nr.20/2018 ‘’Noteikumi par specializēto tūrisma
transportlīdzekļu reģistrāciju un izmantošanu Viesītes novada administratīvajā teritorijā’’.
Pielikumā: Noteikumi Nr.20/2018 uz 2 lapām.
Zināšanai: Viesītes muzejam “Sēlija”, Attīstības un plānošanas nodaļai, Grāmatvedības un finanšu nodaļai
Atbildīgais pašvaldības izpilddirektore S.Lūse

APSTPRINĀTI
Ar Viesītes novada domes
2018.gada 18.oktobra sēdes lēmumu Nr.31 (prot.Nr.14)

Viesītes novada pašvaldības noteikumi Nr.20/2018
“Noteikumi par specializēto tūrisma transportlīdzekļu reģistrāciju un
izmantošanu Viesītes novada administratīvajā teritorijā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu
un Ceļu satiksmes likuma 9.panta trešo daļu,
10.panta pirmās daļas 1.punktu un 16.panta ceturto daļu
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1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek reģistrēts specializētais tūristu transportlīdzeklis,
turpmāk – Transportlīdzeklis, noteikta tā izmantošana, apstiprināts tā kustības maršruts(i) un
nodrošināta Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontrole, kā arī nosaka Transportlīdzekļu
ekspluatācijas nosacījumus.
2. Viesītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā Viesītes novada pašvaldības
noteiktajā maršrutā (os) drīkst braukt šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrēti
Transportlīdzekļi.
3. Par Viesītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā izmantojamajiem
Transportlīdzekļiem lēmumu pieņem ( izsniedz atļauju vai noraida reģistrāciju) un tos reģistrē
Viesītes novada pašvaldības Administrācijas vadītājs, kurš veic Transportlīdzekļu un to
piekabju uzskaiti, fiksējot katra specializētā tūristu transportlīdzekļa vilcēja un piekabes
tehniskos datus un datus par transportlīdzekļa īpašnieku.
4. Lai reģistrētu Transportlīdzekli, transportlīdzekļa īpašniekam jānodrošina:
4.1.

dokumenti, kas apliecina Transportlīdzekļa īpašuma tiesības;

4.2.

transportlīdzekļa tehnisko dokumentu apliecinātas kopijas.

5. Viesītes novada pašvaldības Administrācijas vadītājs
piešķir reģistrācijas numuru
Transportlīdzekļa vilcējam un piekabei atbilstoši šādiem principiem:
5.1. vilcēja numura pirmie seši simboli ir: „GTV-V-„
5.2. pēdējais vilcēja numura simbols (simboli) ir cipars, kas tiek piešķirts secīgi pieaugošā
kārtībā vilcējam, sākot no „1”;
5.3. piekabes numura pirmie seši simboli ir: „GTV-P-„
5.4. pēdējais piekabes numura simbols (simboli) ir cipars, kas tiek piešķirts secīgi
pieaugošā kārtībā piekabei, sākot no „1”.
6. Numuri jāuzkrāso uz Transportlīdzekļa vilcēja un piekabes ārējās virsbūves divās vietās,
ievērojot šādus nosacījumus:
6.1. numuri jāuzkrāso ar no Transportlīdzekļa krāsas atšķirīgu krāsu;
6.2. uzkrāsojamā numurā katra simbola augstums – 12 cm, katra simbola platums – 6 cm,
attālums starp simboliem – 16 mm;
6.3. simboliem jāizmanto „Arial” fonts;
6.4. uzkrāsotajiem numuriem jābūt skaidri saredzamiem.
7. Transportlīdzeklis tiek izmantots tūristu pārvadāšanai pa noteiktu maršrutu(iem).
8. Transportlīdzekļa maršrutu (-tus) apstiprina Viesītes novada dome.
9. Maršruts (i) tiek apstiprināts uz nenoteiktu laiku.
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10. Šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētu un aprīkotu Transportlīdzekli ir atļauts
izmantot tūristu pārvadāšanai, ja tā tehniskais stāvoklis atbilst drošai pasažieru pārvadāšanai.
11. Transportlīdzekļa īpašnieks noslēdz apdrošināšanas līgumu par Transportlīdzekļa
īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.
12. Pirms brauciena pasažieri jānodrošina ar informāciju par Transportlīdzekļa lietošanas
drošības noteikumiem latviešu valodā, krievu valodā un angļu valodā.
12. Transportlīdzekļa vadītājs nedrīkst pārsniegt noteikto braukšanas ātrumu - 17 km/h, un
viņam ir pienākums ievērot Transportlīdzekļa ietilpības normas.
13. Pakalpojuma sniedzējam un Transportlīdzekļa vadītājam ir jāievēro Ministru kabineta
2004.gada 29.jūnija noteikumu Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi” tiesību normu prasības.
14. Ja sakarā ar publiskiem pasākumiem vai citu iemeslu dēļ uz noteiktu laiku tiek slēgta vai
ierobežota satiksme kādā no maršruta posmiem, Transportlīdzeklis šajā laikā ir tiesīgs braukt
tikai tajā maršruta daļā, kurā satiksme ir atļauta, vai ar Administrācijas vadītāja rīkojumu
mainīt maršrutu.
Viesītes novada domes priekšsēdētājs

A.Žuks

32.#
Par Viesītes novada pašvaldības 2018.gada 18.oktobra saistošo noteikumu Nr.9/2018
‘’Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Viesītes
novadā’’ apstiprināšanu
M.Blitsons,, A.Žuks

M.Blitsons– ziņo par sagatavoto saistošo noteikumu lēmuma projektu.
A.Žuks - Ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 43.panta pirmās daļas 11.punktu un trešo
daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 1., 2., 3., 4. punktiem,
ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas un
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2018.gada 12.oktobra apvienotās
sēdes lēmumu, atklāti balsojot par – 4 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,
Roberts Orups), pret - nav, atturas – 1 (Pēteris Līcis) , Viesītes novada dome NOLEMJ :
1. Pieņemt
saistošos noteikumus Nr.9/2018 ‘’Sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Viesītes novadā’’.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Viesītes novada vēstis”.
3. Pašvaldības kancelejai, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta prasībām, nosūtīt
saistošos noteikumus Nr.9/2018 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Viesītes novadā” 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.
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Pielikumā:
1) saistošie noteikumi uz 14 lappusēm.
2) Paskaidrojuma raksts uz 1 lapas
APSTIPRINĀTS
Ar Viesītes novada domes
2018.gada 18.oktobra sēdes lēmumu Nr.32 (prot.Nr.14)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viesītē
2018.gada 18.oktobrī

Nr.9/2018

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtība Viesītes novadā

pašvaldībām" ,

Izdoti saskaņā ar likuma "Par
43. panta pirmās daļas 11. punktu un trešo daļu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturtās daļas 1., 2., 3., 4. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kartību, kādā pašvaldības
kapitālsabiedrības, vai pašvaldības domes pilnvaroti komersanti (Pakalpojumu sniedzējs)
nodrošina sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus Viesītes novada teritorijā.
1. Noteikumi nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā
prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;
1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas,
lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā
kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;
1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā
līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;
1.4. brīvkrānu izmantošanas kārtību;
1.5. administratīvo atbildību par noteikumu neievērošanu.
2. Noteikumos ietvertie termini lietoti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un ar to
saistīto normatīvo aktu izpratnē.
3. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:
3.1. Pakalpojumu lietotājs — nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu īpašumu mājā — visi
dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, kurš saņem noteikta veida sabiedriskos ūdenssaimniecības
pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu Pakalpojuma līgumu;
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3.2. Pakalpojuma līgums – sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgums starp
Pakalpojumu lietotāju un Pakalpojumu sniedzēju par noteikta veida sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas, uzskaites un norēķinu kārtību, kā arī
abu pušu tiesībām, pienākumiem un atbildības robežām;
3.3. Tīklu apkalpošanas robežu akts – Pakalpojumu sniedzēja un Pakalpojumu lietotāja
parakstīts akts, kurā norādītas robežas, kādās ūdensvada un kanalizācijas tīklus apkalpos katra
Pakalpojuma līguma puse (pusēm vienojoties, tās var būt arī ārpus sabiedriskā pakalpojuma
sniegšanas piederības robežas);
3.4. Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei – ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam
(litri diennaktī) atbilstoši noteikumu 2. pielikumam vai piemērojot Latvijas būvnormatīvu
LBN-221-15. Ūdens patēriņa norma tiek piemērota gadījumos, kad īpašumā nav ierīkots
komercuzskaites mēraparāts.
3.5. Blakus lietotājs – persona, kura izmanto ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja
īpašumā vai valdījumā esošo ūdensapgādes sistēmu ūdens saņemšanai vai kanalizācijas
sistēmu notekūdeņu novadīšanai.
4. Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu (turpmāk –
ūdenssaimniecības pakalpojumi) sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu
pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu Pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem
pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju un dabas resursu racionālu izmantošanu Viesītes
novadā.
5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Viesītes novada teritorijā.
6. Šie noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas šķirtsistēmā un uz
decentralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem.
II. Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli vai būves tiek pievienotas
centralizētajai ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas sistēmai
7. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju pievienošanas kartību centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai nosaka Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likums un Ministru kabineta 2016.gada 22. marta noteikumi Nr.174 “Noteikumi
par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” (turpmāk – MK
noteikumi Nr.174).
8. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, iesniedzot Pakalpojumu sniedzējam aizpildītu
tehnisko noteikumu saņemšanas pieprasījumu, papildus normatīvajos aktos noteiktajam,
pievieno nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja piekrišanu tehnisko noteikumu
pieprasījumā ietverto personas datu apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai.
9. Ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, pieprasot tehniskos noteikumus, ir parādā par
Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, Pakalpojumu
sniedzējs var atteikt izsniegt tehniskos noteikumus līdz minēto parādu saistību nokārtošanai.
10. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 gadi.
11. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes sistēmai un centralizētās
kanalizācijas sistēmai ir obligāta zemes gabalam jaunbūves būvniecības gadījumā, ja
pieguļošajā ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācija tīkli, un
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pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgā teritorija noteikta kā apbūves teritorija, kurā ir
ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas.
12. Ja ūdens padeve ēkā paredzēta no divām neatkarīgām ārējās ūdensapgādes sistēmām
(piemēram: no vietējās akas vai urbuma un centralizētās ūdensapgādes sistēmas), to
savienošanas vietai jābūt aprīkotai ar speciālo pretvārstu, kas nodrošina strūklas pārtraukumu
un ierobežo ūdens nokļūšanu no vienas ūdensapgādes sistēmas otrā ūdensapgādes sistēmā.
13. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram, traps grīdā, izlietne, duša vai sēdpods), kas
novietotas zemāk par tuvākās skatakas vāka līmeni (piemēram, pagrabos), jāpievieno
atsevišķai kanalizācijas sistēmai, izolēti no augstāk izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot
atsevišķu izlaidi un ierīkojot uz tās elektrificētu aizbīdni, kuru automātiski vada kanalizācijas
caurulē ievietots signāldevējs, vai speciālu vienvirziena vārstu. Aiz aizbīdņa vai vārsta ūdens
tecēšanas virzienā pieļaujams pievienot augstāk novietoto stāvu kanalizācijas sistēmai.
14. Pēc ievada un/vai izvada izbūves pabeigšanas nekustamā īpašuma īpašnieks Pakalpojumu
sniedzējam iesniedz:
14.1. izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu grafiskā vai digitālā formā;
14.2. aktu par komercuzskaites mēraparāta mezgla pieņemšanu;
14.3. aktu par pievienošanos pie Pakalpojuma sniedzēja tīkliem;
15. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz centralizētajam kanalizācijas tīklam,
nekustamā īpašnieka vai valdītāja pienākums ir likvidēt viņa īpašumā esošās būves un
sistēmas, kuras tika izmantotas nekustamajā īpašumā radīto notekūdeņu uzkrāšanai, ja tas var
radīt kaitējumu videi.
16. Ja ūdensapgādes ievadu vai kanalizācijas notekūdeņu izvadu nav iespējams pievienot
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai tīklu
izvietojuma dēļ, tad Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma īpašniekam, kā
blakus lietotājam, pievadu pievienot pie cita Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes (aiz
komercuzskaites mēraparāta mezgla) un kanalizācijas cauruļvadiem, tai skaitā šķērsojot cita
īpašnieka nekustamo īpašumu, ja šāda pievienošana ir rakstveidā saskaņota ar zemes īpašnieku
un Pakalpojumu lietotāju, un šāda pievienošana, nepasliktina ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojuma saņemšanu citiem Pakalpojumu lietotājiem. Šādā gadījumā ir jābūt saskaņotam
tīklu apkalpošanas robežu aktam un noslēgtam līgumam starp blakus lietotāju un Pakalpojumu
lietotāju.
17. Komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvē uz tīklu apkalpošanas robežas vai
Pakalpojumu sniedzēja noteiktajā vietā, piemēram, ēkas pagrabā vai tiešā ūdensapgādes
ievada tuvumā.
18. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves pakalpojumu sniedzējs uzstāda verificētu
komercuzskaites mēraparātu.
19. Pakalpojumu lietotājs atlīdzina Pakalpojumu sniedzējam izdevumus komercuzskaites
mēraparāta bojāšanas gadījumā, pēc to faktiskiem apmēriem, kas saistīti ar jauna
komercuzskaites mēraparāta iegādi un uzstādīšanu, izņemot gadījumus, kad komercuzskaites
mēraparāta mezgla atrašanās vieta ir ārpus Pakalpojumu lietotāja atbildības robežas.
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III. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas
ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu piederība un uzturēšana
20. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir:
20.1. maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli līdz pirmajam aizbīdnim (ieskaitot) ielas
sarkanās līnijas robežās vai kā noteikts tīklu apkalpošanas robežu aktā;
20.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas iekārtas, ūdens spiedienu paaugstinošas sūkņu
stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri;
20.3. maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli līdz tuvākai skatakai ielas sarkano līniju
robežās pie Pakalpojuma lietotāja īpašuma vai kā noteikts tīklu apkalpošanas robežu aktā;
20.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas spiedvadi,
pašteces kanalizācijas tīkli;
20.5. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos esošās
skatakas, kontrolakas, cauruļvadu armatūra, hidranti un hidrantu plāksnītes;
20.6. Pakalpojumu sniedzēja komercuzskaites mēraparāti.
21. Jebkurai personai ir aizliegts:
21.1. novietot automašīnas un cita veida transporta tehniku vai citus smagus priekšmetus uz
atbilstoši apzīmētām hidrantu akām;
21.2. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet asenizācijas un citus notekūdeņus, novadīt
lietus ūdeņus un gruntsūdeņus (pieslēgt drenāžas sistēmas), izņemot Saistošajos noteikumos
noteiktus gadījumus, kā arī izmest cietos atkritumus vai citus priekšmetus;
21.3. veikt jebkādas darbības Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajās
centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmās bez saskaņojuma ar
Pakalpojuma sniedzēju;
21.4. veikt ūdensapgādes aizbīdņu patvaļīgu atvēršanu vai aizvēršanu;
21.5. patvaļīgi atjaunot ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu, ja Pakalpojumu sniedzējs ir
pārtraucis ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kartībā;
21.6. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīklu skataku
vākus, bez saskaņojuma ar Pakalpojuma sniedzēju;
21.7. pirms komercuzskaites mēraparāta mezgla izveidot iekšējās ūdensapgādes tīkla
pieslēgumus;
21.8. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās plāksnītes.
22. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs bez pamatota iemesla nedrīkst kavēt plāksnīšu
ar hidrantu, armatūras un skataku izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku sienām vai žogiem.
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23. Pakalpojumu lietotājiem jānodrošina vienmērīga ražošanas notekūdeņu daudzuma un
sastāva novadīšana pilsētas kanalizācijas tīklā visas diennakts laikā. Nepieciešamības
gadījumā Pakalpojumu lietotājs ierīko ražošanas notekūdeņu krājtvertnes.
24. Pakalpojumu lietotājiem, kuru Īpašumos tiek veikta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
sniegšana vai pārtikas produktu ražošana, jābūt izbūvētiem tauku uztvērējiem.
25. Ja Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas
sistēmā nav hermētiski aizvērtas revīzijas (ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota speciāla
lūka, iespējai tīrīt kanalizācijas tīklus), ir bojāti Pakalpojumu lietotāja ēkas iekšējie
ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli, vai netiek ievērotas šo noteikumu un būvnormatīvu
prasības, Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par iespējamām sekām.
26. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus drīkst novadīt
centralizētajā kanalizācijas sistēmā tikai Pakalpojumu sniedzēja noteiktās, speciāli izveidotās
notekūdeņu pieņemšanas vietās, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par šiem pakalpojumiem.
27. Pēc saskaņošanas ar Pakalpojumu lietotāju Pakalpojumu sniedzējs savu sistēmu
uzturēšanai ir tiesīgs jebkurā laikā apsekot Pakalpojumu lietotāja nekustamo īpašumu, lai
pārliecinātos par ūdensapgādes un kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas drošību un
atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.
28. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā var būt ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūras
daļas, kuras nav Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā, bet kuras tam ir nodotas
pakalpojuma sniegšanai, un noteiktas Pakalpojumu lietotāja un Pakalpojumu sniedzēja
noslēgtā līgumā vai līgumā ar pašvaldību par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu.
Pakalpojumi, kas saistīti ar šīs infrastruktūras apkalpošanu, nav uzskatāmi par sabiedriskajiem
ūdenssaimniecības pakalpojumiem, un to maksai, ja tāda paredzēta, ir jābūt noteiktai
attiecīgajā līgumā.
29. Pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un
būves (tai skaitā, komercuzskaites mēraparāta mezgls un kanalizācijas skatakas) tiek
izbūvētas, apsaimniekotas un remontētas par Pakalpojumu lietotāja līdzekļiem.
30. Gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē centralizētās ūdensapgādes un centralizētās
kanalizācijas sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var nekavējoties atslēgt
Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu no centralizētās ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmas.
IV. Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un aizsardzības prasības
31. Ja Pakalpojumu lietotāja komercuzskaites mēraparāta mezglā ir apvadlīnija, kas nodrošina
ugunsdzēsības ūdensapgādi un stacionārās ugunsdzēsības sistēmas darbību, Pakalpojumu
sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu.
Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu. Automātiskās
ugunsdzēsības sistēmas aizbīdņiem jāatrodas stāvoklī "Ciet".
32. Noņemt noteikumu 31. punktā minēto plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst, tikai dzēšot
ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi.
Pakalpojumu lietotājam 24 stundu laikā jāpaziņo Pakalpojumu sniedzējam par notikušo
ugunsgrēku vai ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi un jāizsauc Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis
aizbīdņa noplombēšanai.
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33. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta un Pakalpojumu sniedzēja vajadzībām.
34.. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības
hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni tiek samaksāts, atbilstoši komercuzskaites mēraparāta
rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts vai pamatojoties uz Pakalpojumu sniedzēja veikto aprēķinu.
V. Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā
35. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus:
35.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm un neietekmē būvju funkcijas, to
ekspluatācijas mūžu;
35.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas būvju
apkalpojošā personāla veselībai;
35.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu
attīrīšanas iekārtās, ievērojot Pakalpojumu sniedzējam izsniegtās piesārņojošās darbības
atļaujas prasības un izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos
parametrus;
35.4. kuru temperatūra nepārsniedz +40°C, un vides pH ir robežās no 6,5 līdz 8,5;
35.5. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz
kanalizācijas skataku sienām (piemēram – tauki);
35.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz noteikumu 1. pielikumā
noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.
36. Ja Pakalpojumu lietotāja novadāmo notekūdeņu piesārņojums pārsniedz noteikumu 1.
pielikumā noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, tad:
36.1. Pakalpojumu lietotāja notekūdeņiem pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas
sistēmā jābūt attīrītiem vietējās attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka netiek pārsniegtas
piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kas norādītas noteikumu 1.
pielikumā;
36.2. Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos aktus, Pakalpojumu sniedzējs var atļaut
Pakalpojumu lietotājam novadīt centralizētā kanalizācijas sistēmā notekūdeņus bez
iepriekšējas attīrīšanas vai daļēji attīrītus notekūdeņus, ja maksimāli pieļaujamā notekūdeņu
piesārņojuma koncentrācijas papildu maksa noteikta Pakalpojumu līgumā un ja piesārņojuma
koncentrāciju pārsniegumu gadījumā netiek nodarīts kaitējums centralizētajai kanalizācijas
sistēmai un/vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
37. Pakalpojumu lietotāja pienākums ir nekavējoties ziņot Pakalpojumu sniedzējam par
paaugstināta piesārņojuma rašanos novadāmajos notekūdeņos tehnoloģisku avāriju gadījumā,
kā arī ziņot par atklātiem bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes vai centralizētajā
kanalizācijas sistēmā.
38. Gadījumos, ja noteikumu 37. punktā minētais piesārņojums tiek konstatēts iepludinātajos
notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistēmā un to pieņemšanas nosacījumi nav noteikti
Pakalpojuma līgumā ar Pakalpojumu sniedzēju, un tas var izraisīt vai izraisa avāriju
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centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtās darbības traucējumus,
tad Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma.
39. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt paraugu noņemšanu, ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu apsekošanu Pakalpojumu lietotāja nekustamajā īpašumā, ja tiek konstatēts
Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai kanalizācijas tīklos
paaugstināts notekūdeņu piesārņojums. Pakalpojumu lietotājam nav tiesību aizliegt paraugu
noņemšanu.
40. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur:
40.1. prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens videi īpaši bīstamām (atbilstoši Ministru
kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumiem Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī").
40.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras var veicināt uzliesmojošu
maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā;
40.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV);
40.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža,
oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;
40.5. radioaktīvas vielas;
40.6.cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, eļļas, taukus un citas vielas, kas var
veicināt tīklu aizsērēšanu vai nogulsnēties tajos;
40.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa un
krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, kublus un tml.;
40.8. ūdenī peldošus nešķīstošus piemaisījumus, kuru diametri ir lielāki par 4 mm.
VI.

Brīvkrānu izmantošanas kārtība

41. Jaunu ūdens brīvkrānu izbūve ir aizliegta, izņemot atsevišķus gadījumus, ja tas rakstiski
saskaņots ar Pakalpojumu sniedzēju un brīvkrānam ir ierīkots komercuzskaites mēraparāta
mezgls. Ir aizliegts pievienot cauruļvadus aiz brīvkrāniem.
42. Pakalpojumu sniedzējs, iepriekš saskaņojot ar pašvaldību, ir tiesīgs likvidēt ūdens
brīvkrānus vietās, kur nekustamā īpašuma īpašniekiem ir nodrošināta iespēja izbūvēt
ūdensvada ievadu un saņemt centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus. Brīvkrānu
likvidēšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 1 gadu.
43. Pie brīvkrāna ir aizliegts mazgāt veļu, transportlīdzekļus, kā arī veikt citas darbības,
piesārņojot apkārtējo vidi.
44. Gadījumos, ja tiek konstatēts brīvkrāna bojājums, par to nekavējoties jāziņo Pakalpojumu
sniedzējam vai pagasta pārvaldes vadītājam.
VII. Nosacījumi sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma noslēgšanai, līgumā
ietveramie noteikumi, līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtība.
Pakalpojuma līguma slēgšana un tajā ietveramie noteikumi
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45. Līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz:
45.1. nekustamā īpašuma vai dzīvokļa īpašnieks/ valdītājs vai pilnvarotā persona;
45.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas pārvaldnieks
vai dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona, attiecīgās dzīvojamās mājas īpašnieka
vārdā, ja tas paredzēts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvokļu īpašnieku
kopības lēmumā, vai pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks, gadījumos, kad dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas tiesības nav pārņemtas no pašvaldības;
45.3. dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas īpašnieks
(kopīpašnieki) vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu
kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu, vai neuzdotās lietvedības ietvaros;
45.4. nedzīvojamo ēku gadījumos – visi kopīpašnieki vai kāds no nekustamā īpašuma
kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu;
45.5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un izmanto sabiedriskos
ūdenssaimniecības pakalpojumus būvniecības laikā;
45.6. persona, kura centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada gruntsūdeņus un/vai lietus
notekūdeņus, gadījumos, kad saskaņots ar Pakalpojuma sniedzēju.
46. Pakalpojuma līguma sagatavošanai, Pakalpojuma līguma slēdzējs iesniedz Pakalpojumu
sniedzējam iesniegumu, norādot līguma slēgšanai nepieciešamās Pakalpojumu sniedzēja
noteiktās ziņas un pievienojot sekojošo:
46.1. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, ja ir attiecināms uz attiecīgo
Pakalpojuma lietotāju (zemesgrāmatas akts, pirkšanas un pārdošanas līgums, maiņas līgums,
dāvinājuma līgums vai cits dokuments, kas apliecina, ka īpašuma tiesības no atsavinātāja
pāriet ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība u.c.);
46.2. informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas veidu;
46.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par
Pakalpojuma līguma slēgšanu;
46.4. ja Pakalpojumu līgumu paraksta pilnvarota fiziska persona un šis pilnvarojums neizriet
no likuma – dokumentu, kas apliecina šīs fiziskās personas tiesības parakstīt Pakalpojuma
līgumu;
46.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu) par vietējo ūdens ieguves vietu un/vai
notekūdeņu decentralizēto savākšanas sistēmu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējam tādas ir;
46.6 .Informāciju, ja dzīvojamās mājas īpašnieks (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu
īpašnieku kopība) ir nolēmis nodibināt tiešo maksājumu sistēmu par saņemtajiem
sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
47. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepieciešams Līguma noslēgšanai, apsekot
Pakalpojuma lietotāja īpašuma iekšējos un ārējos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai
pārliecinātos, ka iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskai situācijai un tā ir
pietiekama Līguma noslēgšanai.
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48. Pakalpojuma lietotājs pirms Līguma noslēgšanas informē Pakalpojumu sniedzēju, ja tas
tehnoloģiskajos procesos izmanto vai ja ražošanas tehnoloģiskajā procesā rodas normatīvajos
aktos definētās prioritārās vai bīstamās vielas vai to grupas, par kurām sniegta detalizēta
informācija iesniegumā, lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai, un kuras var tikt
novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
49. Ja Līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo īpašumu, nav pieaicinājis Pakalpojuma sniedzēju
komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanai vai nevar uzrādīt komercuzskaites
mēraparāta rādījumu fiksēšanas dokumentu (piemēram, rādījumu nodošanas-pieņemšanas
aktu), Pakalpojuma līguma slēdzējam norēķini par ūdenssaimniecības pakalpojumiem jāsāk ar
Pakalpojumu sniedzēja pēdējo konkrētajā īpašumā uzskaitīto komercuzskaites mēraparāta
rādījumu.
50. Pakalpojuma līgums tiek sagatavots viena mēneša laikā no visu dokumentu iesniegšanas.
Minētais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis no
Pakalpojuma līguma slēdzēja visus nepieciešamos dokumentus Pakalpojuma līguma
noslēgšanas procedūras pabeigšanai.
51. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu
Pakalpojuma līguma slēdzējam pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras
pabeigšanas, bet ne ilgāk kā vienu mēnesi, skaitot no rakstveida iesnieguma saņemšanas no
Pakalpojumu saņēmēja par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un Pakalpojuma līguma
slēgšanu.
52. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Līguma noslēgšanas procedūru, nosūtot Līguma
slēdzējam rakstveida paziņojumu, ja Līguma slēdzējs:
52.1. 1 (viena) mēneša laikā no Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma nav iesniedzis pieprasītos
dokumentus un informāciju atbilstoši prasībām;
52.2. nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par komercuzskaites mēraparāta
mezgla izbūvi;
52.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai kanalizācijas izvada tehniskais
stāvoklis atbilst ekspluatācijas prasībām.
53. Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pārtraukšanas gadījumā, Pakalpojumu
sniedzējs nosūtītajā rakstveida paziņojumā norāda datumu un laiku, kādā tiks pārtraukta
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana Pakalpojuma līguma slēdzēja nekustamajam
īpašumam un pievieno aprēķinu par Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras laikā
sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kas 1 (viena) mēneša laikā jāapmaksā
Pakalpojuma līguma slēdzējam uz Pakalpojumu sniedzēja rakstveida paziņojumā norādīto
bankas kontu.
54. Līgums tiek sagatavots 1 (viena) mēneša laikā no visu dokumentu iesniegšanas. Minētais
termiņš tiek skaitīts no dienas, kad Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis no Līguma slēdzēja
visus nepieciešamos dokumentus Līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanai.
55. Līgumā papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam iekļaujamas vismaz šādas ziņas un
nosacījumi:
55.1. informācija par līdzējiem;
55.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un izmantošanas mērķis;
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55.3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts;
55.4. Līguma un pakalpojuma sniegšanas sākuma datums (ja tie nesakrīt);
55.5. maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu/-iem;
55.6. pakalpojumu uzskaites kārtība;
55.7. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti, ja tādi tiek noteikti.
56. Līgumam pievienojams Pakalpojumu sniedzēja sagatavots komercuzskaites mēraparāta
ekspluatācijas pieņemšanas un tīklu apkalpošanas robežu akts, kurā, ja nepieciešams, tiek
norādītas arī notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas). Akts ir neatņemama
Pakalpojuma līguma sastāvdaļa.
Pakalpojuma līguma izpildes nosacījumi.
57. Pakalpojuma līguma noteikumu izpildes kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
pārbaudīt Pakalpojumu lietotāja īpašumā esošās iekšējās un ārējās ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas un to darbību. Pakalpojumu sniedzējs par to informē Pakalpojumu
lietotāju, kurš nav tiesīgs aizliegt Pakalpojumu sniedzējam veikt inženierkomunikāciju
pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes rezultātā tiek konstatēti pārkāpumi Pakalpojuma līguma
noteikumos, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim,
kad Pakalpojumu lietotājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus vai vienojies ar Pakalpojumu
sniedzēju par pārkāpumu novēršanas kārtību un termiņiem.
58.Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Pakalpojumu lietotāja iesniegto datu atbilstības
pārbaudi, nolasot faktiskos komercuzskaites mēraparāta rādījumus par Pakalpojumu lietotājam
sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu daudzumu un, ja tiek konstatēta neatbilstība
Pakalpojumu lietotāja iesniegtajiem datiem, Pakalpojumu sniedzējs veic pārrēķinu, un
Pakalpojumu lietotājs veic samaksu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.
59. Ja Pakalpojumu lietotājam ir parādi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tā saņem
no Pakalpojumu sniedzēja tās īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos un šī
persona vēlas ar Pakalpojumu sniedzēju noslēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu citā
īpašumā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt Civillikumā paredzētu saistību izpildes
nodrošinājumu (drošības naudas iemaksu u.tml.) vai atteikties slēgt jauno Pakalpojuma
līgumu, kamēr Pakalpojumu lietotājs nav nokārtojis parādus vai nav noslēdzis ar Pakalpojumu
sniedzēju vienošanos par minēto parādu nokārtošanas kārtību.
60. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
uzstādīt kontrolmēraparātus, rakstiski paziņojot par to Pakalpojuma lietotājam. Pakalpojuma
lietotājs nav tiesīgs traucēt Pakalpojumu sniedzējam veikt kontrolmērījumus.
61. Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontroles mērījumu periodu. Ja starpība starp patērētā
ūdens daudzumu pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem un kontroles mēraparāta
rādījumiem ir lielāka par 20%, turpmākos norēķinus, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, veic pēc
kontroles mēraparāta. Minētajā laika periodā Pakalpojumu sniedzējs un Pakalpojuma lietotājs
vienojas par patērētā ūdens daudzuma uzskaites turpmāko kārtību un izdara grozījumus
Līgumā, ja tas nepieciešams.
62. Ja atbilstoši Pakalpojumu līgumam Pakalpojumu lietotāja kopējā novadīto notekūdeņu
daudzumā, kas nonāk centralizētajā kanalizācijas sistēmā, tiek ietverts lietus notekūdeņu
daudzums no Pakalpojumu lietotāja teritorijas, tad to apjomu (kubikmetri gadā) nosaka
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aprēķinu ceļā saskaņā ar būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem, pēc Pakalpojumu
lietotāja iesniegtajiem datiem par teritorijas platību un segumu, aprēķinot kopējo gada apjomu.
63. Iebildumi par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu Pakalpojuma lietotājam jāiesniedz
rakstiskā veidā 10 darba dienu laikā no rēķina sagatavošanas datuma. Iesniegtie iebildumi
neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā apmērā Līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu
gadījumā Pakalpojumu sniedzējs veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo norēķinu
periodu.
Pakalpojuma līguma grozīšanas kārtība
64. Līgumu var grozīt, abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
65. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza Pakalpojuma līguma noteikumus,
Pakalpojuma līguma noteikumi tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar
normatīvā akta regulējumu.
66. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina Pakalpojuma līgumā iekļauto Tīklu
apkalpošanas robežu aktu, Pakalpojumu sniedzējs sagatavo aktuālo Tīklu apkalpošanas robežu
aktu un tā oriģināleksemplāru nosūta Pakalpojuma lietotājam. Aktuālais Tīklu apkalpošanas
robežu akts stājas spēkā 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no tā nosūtīšanas dienas Pakalpojuma
lietotājam.
Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība
67. Pakalpojumu līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:
67.1. puses Pakalpojuma līgumu izbeidz savstarpēji vienojoties;
67.2. 30 dienu iepriekš rakstiski brīdinot, Pakalpojumu līgums tiek izbeigts pēc Pakalpojuma
lietotāja pieprasījuma;
67.3. Pakalpojuma līguma noteikumos paredzētajā kārtībā izbeidz Pakalpojumu sniedzējs;
67.4. beidzas Pakalpojuma līguma termiņš;
67.5. ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais īpašnieks 1 (viena) mēneša laikā no
nekustamā īpašuma atsavināšanas brīža nav nodrošinājis jauna Pakalpojuma līguma
noslēgšanu.
68. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt Līgumu:
68.1. ja mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, jaunais īpašnieks vai
valdītājs iesniegumu Pakalpojuma līguma noslēgšanai ir iesniedzis, bet iepriekšējais
Pakalpojuma lietotājs iesniegumu par Pakalpojuma līguma izbeigšanu nav iesniedzis, līgums
tiek izbeigts ar iepriekšējo nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju;
68.2. Pakalpojuma lietotājam izbeidzas valdījuma tiesības (piemēram, no pārvaldīšanas
saistībām izrietošus Pakalpojuma līgumus izbeidz dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā
datumā);
68.3. pilnvarotās personas maiņas gadījumā;
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68.4. ja Pakalpojuma lietotājs ir mainījis Līgumā noteikto ūdensapgādes izmantošanas mērķi;
68.5. ja Pakalpojuma lietotājs vairāk kā 6 (sešus) mēnešus Pakalpojumu sniedzējam nav
iesniedzis informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu, nav informējis par ūdenssaimniecības
pakalpojumu nelietošanu un nav atbildējis uz Pakalpojumu sniedzēja rakstisko brīdinājumu
par Pakalpojuma līguma laušanu.
69. Izbeidzot Pakalpojuma līgumu, Pakalpojumu sniedzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc
sniegt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus.
70. Ja Pakalpojuma līgums tiek izbeigts, Pakalpojuma lietotājs līgumā norādītajā termiņā veic
pilnu norēķinu par tiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tas ir saņēmis līdz
Pakalpojuma līguma izbeigšanai.
VIII. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu
71. Par noteikumu 21., 24., 26., 33., 35., 40., 77., 78. punktā noteikto prasību neievērošanu
personas var tikt administratīvi sodītas ar naudas sodu:
71.1. fiziskās personas no 10 EUR līdz 350 EUR;
71.2. juridiskās personas no 60 EUR līdz 1400 EUR.
72. Noteikumu izpildi kontrolēt ir tiesības Pakalpojuma sniedzējam un pašvaldības policijas
amatpersonām.
73. Sastādīt administratīvos protokolus savas kompetences robežās ir tiesīgas pašvaldības
policijas amatpersonas.
74. Administratīvos protokolus izskata pašvaldības Administratīvā komisija.
75. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas.
IX. Noslēguma jautājumi
76. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā
"Viesītes Novada Vēstis".
77. Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanu vai pārtikas produktu ražošanu, un kuru kanalizācijas tīklā līdz noteikumu spēkā
stāšanās dienai nav ierīkoti tauku uztvērēji, tie ir ierīkojami 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā no
noteikumu spēkā stāšanās dienas.
78. Nekustamajos īpašumos (dzīvokļos, dzīvojamās ēkās, ražošanas ēkas u.t.t.), kas pieslēgtas
centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem un/vai centralizētajiem kanalizācijas tīkliem un kuru
ūdensapgādes tīklā līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai nav ierīkots komercuzskaites
mēraparāta mezgls, tas ir ierīkojams 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā no noteikumu spēkā
stāšanās dienas.
79. Līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un šo noteikumu spēkā stāšanās dienai
noslēgto Līgumu noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma regulējumu, tā saistīto normatīvo aktu regulējumu un šiem noteikumiem.
Pretrunu konstatēšanas gadījumā, Pakalpojuma lietotājam un Pakalpojumu sniedzējam ir
pienākums nodrošināt Līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Līdz Līguma pārslēgšanas jaunā
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redakcijā, pretrunu gadījumos ir piemērojami Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturtās daļas 3. punktā minētie sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma
noteikumi un šie noteikumi.
Viesītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

A.Žuks
1. pielikums
Viesītes novada domes .2018.gada 18.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.9/2018

Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas notekūdeņiem
Piesārņojošā viela*

Nr. p. k.

Maksimāli pieļaujamā
koncentrācija (mg/l)

1.

Kopējās suspendētās vielas

450

2.

Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)

740

3.

Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5)

350

4.

Kopējais fosfors

23

5.

Kopējais slāpeklis

80

6.

Naftas produkti

0

7.

Tauki

30

* Notekūdeņi, kas satur vielas, kas nav minētas tabulā, tiek novadīti pilsētas kanalizācijas tīklā
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Viesītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

A.Žukks

2. pielikums
Viesītes novada domes .2018.gada 18.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.9/2018
“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība
Viesītes novadā”
Ūdens un kanalizācijas patēriņa normas komercuzskaitei
Nr.
p.k.
1.
2.
3.

Ēku labiekārtotības pakāpe
Dzīvokļos daudzdzīvokļu ēkas ar pieslēgumu
centralizētai ūdensapgādei un kanalizācijai
Savrupmājās
ar
pieslēgumu
centralizētai
ūdensapgādei un/vai kanalizācijai
Ēkas ar brīvkrāniem ārpus ēkas

Viesītes novada domes priekšsēdētājs

Viena iedzīvotāja ūdens
patēriņš mēnesī (m3)
5
8
1

A.Žuks
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Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr.9/2018. "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Viesītes novadā"
2.
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums.

2.Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
Saistošo noteikumu izstrādes nepieciešamību nosaka
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtā
daļa, kā arī nepieciešamība noteikt kārtību, kādā
pašvaldības kapitālsabiedrība nodrošina ūdenssaimniecības
pakalpojumus Viesītes novadā. Veicināt ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstību. Būvniecības likuma un likuma "Par
pašvaldībām" nosacījumu realizācija.
Galvenais mērķis: nodrošināt novada iedzīvotājus ar
kvalitatīvajiem pakalpojumiem un uzlabot apkārtējo vidi
atbilstīgi valsts normatīvajiem aktiem.
Saistošie
noteikumi
noteiks
ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, kā arī
kartību, kādā ūdensapgādes tīkli un kanalizācijas tīkli un
būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Noteikumi noteiks centralizētās ūdensapgādes sistēmas un
centralizētās
kanalizācijas
sistēmas
ekspluatācijas,
lietošanas
un
aizsardzības
prasības,
sabiedriskā
ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramie
noteikumi, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas
noteikumi, paredzēta administratīvā atbildība par saistošo
noteikumu pārkāpšanu.

3. Informācija par plānotā projekta Nav attiecināms.
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānotā projekta Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
personām Viesītes novada administratīvajā teritorijā –
pašvaldības teritorijā
pakalpojuma lietotājiem un pakalpojuma sniedzējiem (jeb
komersantam, kurš ūdenssaimniecības nozarē sniedz
sabiedriskos pakalpojumus, izmantojot savā valdījumā
esošos centralizētos ūdensvada un kanalizācijas sistēmas).
Noteikumi definē uzņēmēju tiesības un pienākumus
inženierbūvju aizsardzības jomā.
Noteikumi veicina uzņēmējdarbības vides pilnveidošanu.
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Šie noteikumi nosaka ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas kārtību un inženiertīklu un būvju aizsardzības
nosacījumus. Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi, sastādīt
administratīvā pārkāpuma protokolus atbilstoši savai
kompetencei ir tiesīgas pašvaldības policijas amatpersonas
un citas valsts un pašvaldības iestādes, kurām ir attiecīgs
pilnvarojums.
Administratīvo pārkāpumu lietas par saistošo noteikumu
pārkāpumiem izskata Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā noteiktajā kārtībā.

6. Informācija par konsultācijām ar Nav attiecināms.
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privātpersonām

Viesītes novada domes priekšsēdētājs

A.Žuks

33.#
Par noteikumu Nr.21/2018 ‘’Bērnu rotaļu laukumu izmantošanas noteikumi Viesītes novadā’’
apstiprināšanu
G.Dimitrijeva, P.Līcis, R.Orups, I.Erte, A.Žuks

I.Erte – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Vienojas, ka noteikumu ievērošanai līdzi sekos pašvaldības policists.
A.Žuks - Ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 27. punktu, ņemot vērā
domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas un Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2018.gada 12.oktobra apvienotās sēdes
lēmumu, atklāti balsojot, par – 5 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris
Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības noteikumus Nr.21/2018 ‘’Bērnu rotaļu laukumu izmantošanas
noteikumi Viesītes novadā’’.
Pielikumā: Noteikumi Nr.21/2018 uz 1 lapas
Zināšanai: Attīstības un plānošanas nodaļai, Grāmatvedības un finanšu nodaļai, pašvaldības policijai
Kontrolei pašvaldības izpilddirektore S.Lūse

Sēdes vadītājs
Novada domes priekšsēdētājs

A.Žuks
APSTPRINĀTI
Ar Viesītes novada domes
2018.gada 18.oktobra sēdes lēmumu Nr.33 (prot.Nr.14)

Viesītes novada pašvaldības noteikumi Nr.21/2018
“Bērnu rotaļu laukumu izmantošanas noteikumi Viesītes novadā”
1. Rotaļu laukumi ir Viesītes novada pašvaldības īpašums.
2. Rotaļu laukumos apmeklētājiem jāievēro šie noteikumi, drošība un piesardzība,
sabiedriskās kārtības un ugunsdrošības normas, sanitārās un higiēnas prasības, šajos
noteikumos noteiktie ekspluatācijas ierobežojumi, jāizturas rūpīgi un saudzīgi pret
rotaļu laukumu aprīkojumu, jāievēro pašvaldības darbinieku, policijas norādījumi un
pamatotas prasības.
3. Rotaļu laukumi paredzēti iedzīvotāju atpūtai un sportam, veselības nostiprināšanai, kā
arī fiziskās un garīgās attīstības veicināšanai.
4. Rotaļu laukumu apmeklēšana un izmantošana ir bezmaksas.
5. Rotaļu iekārtas paredzētas bērniem līdz 12 gadu vecumam.
6. Par bērnu veselību, drošību un atrašanos rotaļu laukumos atbild vecāki, to pilnvarotā
persona vai aizbildņi.
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7. Rotaļu laukumu teritorijā aizliegts pārvietoties, izmantojot mehāniskās iekārtas
(velosipēdi, motorolleri, skrituļdēļi u.c.).
8. Aizliegts lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt rotaļu laukumu aprīkojumu vai tajā izvietotos
elementus.
9. Aizliegts atrasties rotaļu laukumos personām pirmsskolas vecumā bez pilngadīgu
personu uzraudzības.
10. Bērni līdz 12 gadu vecumam drīkst šūpoties tikai pieaugušo klātbūtnē. Šūpošanās laikā
aizliegts atrasties šūpoļu mehānisma darbības zonā, kā arī starp šūpoļu balstiem un
mehānismiem.
11. Atrodoties šūpolēs vai to tuvumā personas ir pašas atbildīgas par savu un/vai
uzraugāmo personu drošību, kā arī šeit minētajiem noteikumiem.
12. Par rotaļu laukumu aprīkojuma, kā arī izvietoto elementu bojāšanu apmeklētāji un
bērna likumiskie pārstāvji ir materiāli atbildīgi saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
13. Apmeklētāju pienākums ir vērsties pret jebkuriem bērnu rotaļu laukumu kārtības
noteikumu pārkāpumiem un bojājumiem, cenšoties tos novērst vai pārtraukt,
vajadzības gadījumā informējot pašvaldības izpilddirektori (tālr..numurs 26670482)
vai pašvaldības policiju (tālr..numurs 22033089).
Viesītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

A.Žuks

34.#
Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta
-------------------------------------------------------------------------------------------A.Maļinovska, A.Žuks

A.Maļinovska – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
A.Žuks - Ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot Viesītes novada pašvaldībā 2018.gada 03.oktobra ienākošo rēķinu Nr.VNP-2018-01
SIA “Virides”, apmaksu par trīs rekultivēto izgāztuvju monitoringu, 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 10.oktobra sēdes lēmumu
(prot.Nr.13), atklāti balsojot, par – 5 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris
Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
No Viesītes novada pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļiem
apmaksāt SIA “Virides” rēķinu Nr.VNP-2018-01 par summu 889.50 EUR par trīs
rekultivēto izgāztuvju monitoringu.
Pielikumā: (rēķins Nr. VNP-2018-01 par pakalpojumiem)
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
SIA “Viesītes komunālā pārvalde”
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35.#
Par dienesta viesnīcu Viesītē, Smilšu ielā 39 K
A.Žuks, G.Dimitrijeva, I.Erte, P.Līcis, A.Maļinovska
A.Žuks – ziņo par S.Puzānes iesniegumu, par sagatavoto lēmuma projektu.
A.Žuks – jārīko jauns iepirkums.
Viesītes novada pašvaldības iepirkuma komisija, pēc izsludināta iepirkuma “Dienesta
viesnīcas fasādes atjaunošana” Smilšu ielā 39 K”, izskatot pretendentu piedāvājumus
konstatēja, ka pretendentam ar mazāko piedāvājuma summu, ir nodokļu parāds, bet nākoša
pretendenta piedāvāta summa ievērojami pārsniedz pašvaldības atvēlēto finansējumu, tādēļ
tika nolemts pārtraukt iepirkumu un izsludināt to no jauna, precizējot nepieciešamo
finansējumu.
Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likumu “Publisko iepirkumu likums”, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot, par - 3 balsis ( Alfons Žuks,
Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret- nav, atturas -2 (Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs), Viesītes
novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Viesītes novada domes 2018. gada 19.jūlija sēdes (protokols Nr. 9) lēmuma
Nr 6.“Par kopmītņu Viesītē, Smilšu ielā 39K jumta remontu” 1. un 2. punktu.
2. Pamatojoties uz SIA “AD Technical Work” izstrādāto ēkas fasādes apliecinājuma karti
“Dienesta viesnīcas fasādes vienkāršota atjaunošana” adresē: Smilšu ielā 39 K, Viesītē
un kontroltāmi, no pašvaldības budžeta piešķirt finansējumu būvdarbiem
nepārsniedzot 58775 EUR.
3. Finansējumu dienesta viesnīcas fasādes vienkāršotās atjaunošanas darbu
būvuzraudzībai piešķirt atbilstoši veiktajam iepirkumam, saskaņā ar Viesītes novada
pašvaldības 2018. gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.4/2018 “Par kārtību, kādā tiek veikti
Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi”.
4. Uzdot Iepirkumu komisijai:
4.1. veikt iepirkumu būvdarbiem, saskaņā ar apliecinājuma karti “Dienesta viesnīcas
fasādes vienkāršota atjaunošana” adresē: Smilšu ielā 39 K, Viesīte;
4.2.veikt iepirkumu būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanai.
Izpildei: Iepirkumu komisijai
Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai, Attīstības
Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei
Sēde beidzas plkst.15.30.
Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks 2018.gada 22.novembrī
Sēdes vadītājs
Novada domes priekšsēdētājs
24.10.2018.

A.Žuks

Protokoliste
Kancelejas lietvede
24.10.2018.

I.Ponomarenko
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