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Sēde sasaukta plkst.14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdi vada:
Novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks
Sēdi protokolē:
Pašvaldības kancelejas vadītāja Daina Vītola
Piedalās novada domes deputāti: Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne (līdz 8.jautājumam)
Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce (līdz 20.jautājumam), Juris Līcis, Pēteris Līcis
Nepiedalās- Roberts Orups (darbnespēja)
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Sanita Lūse- pašvaldības izpilddirektore
Anita Maļinovska – galvenā grāmatvede
Lidija Medvecka - finansiste
Ināra Erte- juriste
Liene Maisaka- projektu administratore
Gatis Puzāns – būviznženieris
Lilita Bārdule- Rites pagasta pārvaldes vadītāja
Iveta Maševska – Rites pamatskolas direktore
Kārlis Puriņš – SIA “Viesītes transports” valdes priekšsēdētājs
Māris Blitsons – SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs
Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Alfons Žuks atklāj domes sēdi
A.Žuks – Ierosina apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 31.jautājumu un ierosina darba
kārtības 30.jautājumu “Par autoceļu uzturēšanas klasēm Viesītes novadā” izskatīt uzreiz aiz
1.jautājumu, jo tie ir savstarpējie saistīti jautājumi
Domes deputātiem iebildumu nav.
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Atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs
Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas- nav, Viesītes
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 31.jautājumu un 30.jautājuma izskatīšanu pārcelt aiz
pirmā jautājuma.
Informatīvais jautājums- galvenā grāmatvede A.Maļinovska ziņo par Bilanču un revīzijas
komisijas sēdes rezultātiem, par kapitālsabiedrību 2017.gada rezultātiem. Nākošajā finanšu
komitejas sēdē tiks skatīts jautājums par SIA “VSAC” valdes locekļa amata algu.

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par situāciju ar pašvaldības autoceļiem Viesītes novadā.
Ziņo: Z.Avens
2. Par projekta “Esošās skolas ēkas pārbūve ar funkciju maiņu Sporta skolas un Viesītes
veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām Smilšu ielā 39, Viesītē” ieviešanas gaitu
un nodrošinājumu ar siltumapgādi.
Ziņo: S.Lūse
3. Par Viesītes vidusskolas jumta remontdarbiem.
Ziņo: A.Žuks
4. Par nolikuma “Par naudas balvu piešķiršanu Viesītes novada vispārizglītojošo skolu
(Rites pamatskola, Viesītes vidusskola) skolēniem un pedagogiem, un konkursa
“Labākā klase” uzvarētāju apbalvošanai” apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Ziņo: A.Žuks
5. Par piemaksu par pedagoga profesionālās darbības 3.kvalitātes pakāpes iegūšanu.
Ziņo: A.Žuks
6. Par PII “Zīlīte” darbu vasaras mēnešos.
Ziņo: A.Žuks
7. Par papildus finansējumu projekta “Jaunkančuki-Priede_ Ikšķiles “ īstenošanai.
Ziņo: L.Maisaka
8. Par logu nomaiņu pašvaldībai piederošajos īpašumos Saukas pagasts, “Bincāni” un
Viesīte, Smilšu iela 31-43.
Ziņo: S.Lūse
9. Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Cistiskās fibrozes biedrībai.
Ziņo: A.Žuks
10. Par Kārtību, kādā tiek veikti Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi.
Ziņo: J.Līcis,
11. Par Publisko iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtību.
Ziņo: J.Līcis
12. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā transporta līdzekļa FORD MONDEO atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.2018/5 apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks
13. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā transporta līdzekļa VW GOLF atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.2018/6 apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks
14. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā transporta līdzekļa CHRYSLER GRAND
VOYAGER trešo atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.2018/10
apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks, I.Erte
15. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes
pagasta “Vecskrāžnieki” atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles
noteikumu Nr.2018/7 apstiprināšanu.
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Ziņo: A.Žuks, I.Erte
16. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes
pagasta “Jaunnomalnieki” atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles
noteikumu Nr.2018/8 apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks, I.Erte
17. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes
pagasta “Jaunmucenieki” atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles
noteikumu Nr.2018/9 apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks, I.Erte
18. Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2018/2 “par grozījumiem
2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2018/1 “Par Viesītes novada
pašvaldības 2018.gada budžetu” apstiprināšanu.
Ziņo: L.Medvecka
19. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Ziņo: M.Blitsons
20. Par īres līgumu pagarināšanu.
Ziņo: M.Blitsons
21. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
Ziņo: I.Erte
22. Par dzīvokļu īpašumu maiņu.
Ziņo: I.Erte
23. Par Jēkabpils sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas sastāva un nolikuma
apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks
24. Par adreses piešķiršanu.
Ziņo: J.Līcis
25. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Mastri”, Elkšņu pagastā.
Ziņo: J.Līcis
26. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
Ziņo J.Līcis
27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Rutuļi”, Rites
pagasts.
Ziņo: J.Līcis
28. Par finansiālo atbalstu biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko personu
projektu iesniegumiem.
Ziņo: L.Maisaka
29. Par Viesītes Attīstības programmas 2014.-2020.gadam pielikuma Nr.4 “Ceļi un ielas,
kurus plānots atjaunot, pārbūvēt un būvēt 2014.-2020.gadā” aktualizāciju.
Ziņo: J.Līcis
30. Par autoceļu uzturēšanas klasēm Viesītes novadā.
Ziņo: J.Līcis
31. Par Pavasara tirgu Viesītē.
Ziņo: A.Žuks
1.#
Par situāciju ar pašvaldības autoceļiem Viesītes novadā
Z.Avens, M.Lācis, A.Žuks
Z.Avens – informē par Viesītes pilsētas ielu stāvokli, normāls stāvoklis Raiņa ielai, Kaļķu
ielas jaunais asfalts ir kritiskā stāvoklī. Ceļu fondā ir maz naudas, lai paveiktu visus
nepieciešamos darbus.
3

M.Lācis – par Saukas pagasta ceļu Bajāri -Grabažāni. Pēc pavadzīmēm ceļa stāvokļa
uzlabošanā ir ieguldīti EUR 3000,-. Bet to nevar redzēt.
S.Lūse- šobrīd šis ceļš ir labā stāvoklī, pati ir braukusi pa to.
M.Lācis – ir remontēts ceļš uz “Jaunbuculāniem”, kas nav pašvaldības ceļš. Sanāk, ka
pašvaldības līdzekļi aizgājuši privātām vajadzībām.
Z.Avens – bija novīzēts iesniegums izpildei un to arī izdarīja. No kādiem līdzekļiem tad, lai
remontē šos lauku ceļus.
P.Līcis – kurš deva rīkojumu bērt uz privātās zemes granti un izlietot pašvaldības līdzekļus.
Z.Avens – sameklēs iesniegumu un sniegs atbildi, kurš novīzēja izpildei šo iesniegumu.
M.Lācis – kam tad ir vajadzīgas komitejas un komisijas, ka vienpersonīgi tiek pieņemti
lēmumi par naudas izlietojumu, vajag vispirms veikt apsekošanas.
A.Žuks – pašvaldība atbalstīja privātpersonu, jo kā lai uztura šos ceļus un lauku mājām.
Rodas problēmas, ka tur nevar iebraukt Neatliekamā MP. Tāpēc arī labo šos ceļus uz mājām.
Jā, ceļš ir privātais, savā laikā atdots īpašniekam līdz ar zemi, bet tie visi iedzīvotāji lielākoties
ir veci, paši neko jau nevar izdarīt. Tāpēc griežas pēc palīdzības pie pašvaldības.
J.Līcis – ja ceļi nav reģistrēti kā inženierbūves, tas valsts autoceļu uzturētājs veicot revīziju
var nemaksāt.
Z.Avens – valsts autoceļi līdz šim vēl neprasa reģistrēt ceļus kā inženierbūves. Bija pārbaude
no Valsts Kontroles un nebija nekādu aizrādījumu. Līdz 2015.gadam vajag visus sareģistrēt
zemesgrāmatā. Tas nozīmē, ka jāatpērk zeme no īpašniekiem, novadā ir daudz tādu ceļu, kas
pieder īpašniekiem, tā ir kādreizējo zemes komisiju neizdarība, ka atdeva ceļus līdz ar zemi
īpašniekiem.
Lēmums jautājumā netiek pieņemts, skatīts kā informatīvs jautājums.

30.#
Par autoceļu uzturēšanas klasēm Viesītes novadā
A.Avens, J.Līcis, M.Lācis
2017.gada 28.novembrī ir saņemts ‘’Latvijas valsts ceļi’’ uzturēšanas darbu pārbaudes
ziņojums par Viesītes novada pašvaldības autoceļu uzturēšanu. Tajā ir norādīts, ka nav gūta
pārliecība, ka sarakstā ir ietvertas visas izdarītās izmaiņas pašvaldības ielu un ceļu sarakstā.
Pašvaldības darbinieks, kurš pārzina pašvaldības ceļus, ir izvērtējis ceļu un ielu sarakstus
Viesītes novadā un sadalījis tos pa autoceļu uzturēšanas klasēm.
Pamatojoties uz 09.03.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.224 ‘’Noteikumi par valsts un
pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli’’ 2.sadaļu un VAS
‘’Latvijas valsts ceļi’’ 23.11.2017. dokumentu, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības
un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2018.gada 12.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), atklāti
balsojot, par 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,
Māris Lācis, Iveta Līce), atturas -2 (Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret- nav, Viesītes novada dome
NOLEMJ:
1.Noteikt Viesītes novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases Viesītes novadā ziemas
(no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonai ( no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim) :
1.1. Viesītes novada Viesītes pagastā ( 1.pielikums);
1.2. Viesītes novada Saukas pagastā (2.pielikums);
1.3. Viesītes novada Rites pagastā (3.pielikums);
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1.4. Viesītes novada Elkšņu pagastā (4.pielikums).
2. Noteikt reģistrēto ielu uzturēšanas klases Viesītes novadā:
2.1. Viesītes novada Viesītes pilsētā (5.pielikums);
2.2. Viesītes novada Saukas pagastā (6.pielikums);
2.3. Viesītes novada Elkšņu pagastā (7.pielikums);
2.4. Viesītes novada Rites pagastā (8.pielikums).
Zināšanai: Atbildīgajam par ceļiem Z.Avenam, Grāmatvedības un finanšu nodaļai
Kontrolei: Pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei

2.#
Par projekta “Esošās skolas ēkas pārbūve ar funkciju maiņu Sporta skolas un
Viesītes veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām Smilšu ielā 39, Viesītē”
ieviešanas gaitu un nodrošinājumu ar siltumapgādi
S.Lūse
S.Lūse- informē par veiktajiem darbiem būvobjektā Smilšu ielā 39, Viesītē (ventilācijas
izbūve, kanalizācijas izbūve, tiek siltināts pagrabstāvs, ielikti gandrīz visi logi, tiek aizvākti
būvgruži no pagrabstāva..
Tika aicināts SIA “Sedumi” eksperts, lai izvērtētu jautājumu par granulu apkures katlu, bet
būs jāmeklē cits risinājums, jo granulu katlam būs dārgas izmaksas.
G.Puzāns- šāda katla ierīkošanai lielas ekspluatācijas izmaksas. Ja katlu izvieto autotransporta
telpās nebūtu jārok trase, jo tā jau ir. Sedumi iesaka gaisa siltumsūkni. Būs vairāki
piedāvājumi un tas tos izvērtēs. Viens no variantiem ir ierīkot atsevišķu konteinera tipa katlu
māju, kuru uzstādītu blakus VSAC ēkai un kurinātu ar granulām.
A.Kvitkovs – projektā apkure jau paredzēta, papildus vajag tikai vasarā, lai būtu siltais ūdens.
J.Līcis – vai nodrošinās prasības ar centrālo katlu māju, vai būs pietiekoši silts.
G.Puzāns – varbūt pavasara un rudens periodā vajadzēs papildus piekurināt, lai būtu siltums.
M.Lācis – ierosina padomāt par šķeldas katlu, tajā var bērt arī granulas. Kā nodrošinās
siltumu, kad apkures sezona nebūs sākusies, vai būs jau beigusies.
A.Žuks – uz nākošo finanšu komiteju būs piedāvājumi un varēs izskatīt labāko variantu.
J.Līcis – kāpēc remonta laikā neatslēdza siltumu- tie bija papildus izdevumi.
A.Žuks – paskaidro, ka janvārī siltums bija, februāra beigās atslēdza, tad celtnieki prasīja, lai
atkal pieslēdz atpakaļ, jo viss ir mitrs.
A.Kvitkovs – vai tad līgumā atrunāts, ka pasūtītājam jādod siltums būvobjektam, būvniekam
pašam tas jānodrošina.
J.Līcis -nevajadzēja ēku sildīt, ka notika logu maiņa un visi logi bija vaļā. Kas veic kontroli
būvobjektā.
G.Puzāns – apliecina, ka viņš veic kontroli.
J.Līcis – uzskata, ka atbildīgais ir izpilddirektore un viņai jāseko līdzi visiem darbiem šajā
objektā. Interesējas vai SIA “Viesītes VSAC” vadītāja S.Geduša ir bijusi šajā objektā, vai seko
līdzi projekta ieviešanai. Ierosina uz nākošo finanšu komiteju aicināt SIA “Viesītes VSAC”
vadītāju, lai sniedz savu skatījumu par VSAC nākotni. Lai sniedz finanšu plūsmas redzējumu,
peļņa ir bijusi, bet tā ir no telpu nomas NMP.
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Lēmums jautājumā netiek pieņemts, skatīts kā informatīvs jautājums.
3.#
Par Viesītes vidusskolas jumta remontdarbiem
A.Žuks
A.Žuks – informē par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatīts Viesītes vidusskolas direktora A.Baldunčika 2018.gada 20.marta iesniegums Nr.113/33, kurā lūdz veikt iepirkumu Viesītes vidusskolas jumta nomaiņai un zibens aizsardzības
sistēmas uzstādīšanai par kopējo summu EUR 169 377.
Izvērtējot pašvaldības finansiālās iespējas, veicamo remontdarbu iepirkuma procedūras laiku un
veicamo remontdarbu iespējamos izpildes termiņus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
12.pantu, 14.panta 2.daļas 6.punktu, 21. panta 27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada
15.decembra noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti”, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2018.gada 12.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4),
atklāti balsojot, par- 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs
Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes
novada dome NOLEMJ:
1. Viesītes vidusskolas jumta remontdarbu veikšanu (jumta nomaiņa un zibens
aizsardzības sistēmas uzstādīšana) atlikt uz 2019.gadu.
2. Iepirkumu komisijai veicamo darbu iepirkuma procedūru veikt 2018.gada rudenī.
Atbildīgie: Viesītes vidusskolas direktors A.Baldunčiks
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja S.Puzāne
Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei

4.#
Par nolikuma ,,Par naudas balvu piešķiršanu Viesītes novada vispārizglītojošo skolu
(Rites pamatskola, Viesītes vidusskola) skolēniem un pedagogiem un konkursa „Labākā
klase” uzvarētāju apbalvošanai” apstiprināšanu jaunā redakcijā
A.Žuks, A.Maļinovska, I.Maševska, J.Līcis

A.Žuks – informē par sagatavoto lēmuma projektu.
A.Maļinovska – informē, ka Saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām – skolēniem
līdz 15 gadu vecumam nevar piešķirt naudas balvas, jo viņi nav nodokļu maksātāji, skolēniem
no 15 gadu vecuma – var piešķirt naudas balvas.
J.Līcis – šiem skolēniem var nopirkt dāvanas un aizvest ekskursijā.
I.Maševska – ierosina šo nosacījumu ierakstīt nolikumā kā 2.punktu.- ka līdz 15 gadiem
piešķirtas balvas un no 15 gadiem – naudas balvas.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot Rites pamatskolas direktores I.Maševskas un Viesītes vidusskolas direktora
A.Baldunčika iesniegto nolikuma ,,Par
naudas balvu piešķiršanu Viesītes novada
vispārizglītojošo skolu (Rites pamatskola, Viesītes vidusskola) skolēniem un pedagogiem un
konkursa „Labākā klase” uzvarētāju apbalvošanai” jaunās redakcijas projektu, pamatojoties uz
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likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu, saskaņā ar 2013.gada 22.maijā apstiprināto Kārtību „Par
Viesītes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”
(prot.Nr.8;22.#), ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2018.gada 12.aprīļa sēdes lēmumu
(prot.Nr.4), atklāti balsojot, par- 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne,
Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav,
Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt jaunā redakcijā Nolikumu ,,Par naudas balvu piešķiršanu Viesītes
novada vispārizglītojošo skolu (Rites pamatskola, Viesītes vidusskola) skolēniem un
pedagogiem un konkursa „Labākā klase” uzvarētāju apbalvošanai”.
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2014.gada 16.aprīļa nolikumu ,,Par naudas balvu
piešķiršanu Viesītes novada vispārizglītojošo skolu (Rites pamatskola, Viesītes vidusskola)
skolēniem un pedagogiem un konkursa „Labākā klase” uzvarētāju apbalvošanai”.
Pielikumā: Nolikums uz 3 lapām
Zināšanai: skolu direktoriem, grāmatvedības un finanšu nodaļai, kancelejai

APSTIPRINĀTS
Ar Viesītes novada domes 2018.gada 19.aprīļa
sēdes lēmumu Nr.4; prot. Nr.5

NOLIKUMS
Viesītes novada Viesītē
,,Par naudas balvu piešķiršanu Viesītes novada vispārizglītojošo skolu
(Rites pamatskola, Viesītes vidusskola) skolēniem un pedagogiem un konkursa „Labākā
klase” uzvarētāju apbalvošanai”
Nolikums nosaka kārtību, kādā piešķir naudas balvas Viesītes novada vispārizglītojošo skolu
(Rites pamatskola, Viesītes vidusskola) skolēniem un skolotājiem par sasniegumiem mācību
priekšmetu olimpiādēs un konkursos, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursos un skolu
konkursa „Labākā klase” uzvarētāju apbalvošanai.
1. Naudas balvas Viesītes novada izglītības iestāžu skolēniem un pedagogiem piešķir šim
nolūkam pašvaldības pamatbudžetā paredzētā finansējuma apjomā (balvu fonds).
2. Saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām – skolēniem līdz 15 gadu vecumam tiek
piešķirtas balvas, skolēniem no 15 gadu vecuma – naudas balvas.

3. Naudas balvas vispārizglītojošo skolu skolēniem par panākumiem valsts, reģiona,
starpnovadu un starpskolu (sākumsolas skolēni) mācību priekšmetu olimpiādēs un
konkursos, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursos (turpmāk SZPD) tiek
piešķirtas sekojošā apmērā:
Sasniegtais
Balvas apmērs (EUR)
rezultāts
Starpskolu Starpnovadu mērogā
Reģionālā mērogā
Valsts
Olimpiādes, konkursi,
sākumskola Olimpiādes, konkursi
mērogā
SZPD
mērogā
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pamatsumma piemaksa
*

pamatsumma piemaksa*

EUR 35.00

1. vieta

EUR 20.00

EUR 30.00

2.vieta

EUR 15.00

EUR 20.00

3.vieta

EUR 10.00

EUR 15.00

Atzinība

+ EUR
15.00
+EUR
10.00
+EUR
5.00
-

EUR 30.00

+EUR
20.00
-

EUR 20.00

-

Olimpiādes,
konkursi,
SZPD
EUR 70.00
EUR 55.00
EUR 40.00

Atzinības
Atzinības
EUR 15.00
EUR 30.00
raksts
raksts
*Par augstāko sasniegto posmu maksā pamatsummu un piemaksas par zemākajiem posmiem.
4. Par vairākiem sasniegumiem naudas balvas dažādu mācību priekšmetu olimpiādēs tiek
summētas (katram apbalvojamajam atsevišķi), bet balvas kopējais apmērs nedrīkst
pārsniegt valstī noteikto minimālās darba algas apmēru.

5. Naudas balvas pedagogiem par skolēnu sagatavošanu un skolēnu sasniegumiem tiek
piešķirtas sekojošā apmērā:
Sasniegtais
Balvas apmērs (EUR)
rezultāts
Starpskolu
Starpnovadu mērogā
Reģionālā mērogā
Valsts
Olimpiādes, konkursi,
sākumskmērogā Olimpiādes, konkursi
mērogā
SZPD
Olimpiādes,
konkursi,
pamatsumma piemaksa pamatsumma piemaksa* SZPD
*
1. vieta
EUR 20.00
EUR 30.00
+ EUR
EUR 35.00
+EUR
EUR 70.00
15.00
20.00
2.vieta
EUR 15.00
EUR 20.00
+EUR
EUR 30.00
EUR 55.00
10.00
3.vieta
EUR 10.00
EUR 15.00
+EUR
EUR 20.00
EUR 40.00
5.00
Atzinība
Atzinības raksts
Atzinības
EUR 15.00
EUR 30.00
raksts
*Par augstāko sasniegto posmu maksā pamatsummu un piemaksas par zemākajiem posmiem.
6. Naudas balvas skolēniem par panākumiem skatuves runas konkursā un pedagogiem
par skolēnu sagatavošanu un skolēnu sasniegumiem tiek piešķirtas sekojošā apmērā:
Sasniegtais rezultāts

Balvas apmērs (EUR)
Starpnovadu mērogā Reģionālā mērogā
(1.kārta)
(2.kārta)
piemaksa*
IA. pakāpe
EUR 25.00
I. pakāpe
EUR 20.00
+EUR 15.00
II. pakāpe
+EUR 10.00
III.pakāpe
+EUR 5.00
*Par zemāko posmu maksā pamatsummu un piemaksu par nākamo posmu.
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7. Ja pedagogs ir sagatavojis vairākus skolēnus, kuri ieguvuši godalgotas vietas, naudas
balvas tiek summētas, bet tās apmērs nedrīkst pārsniegt valstī noteikto minimālās darba
algas apmēru.
8. Par naudas balvas apmēru par sasniegumiem starptautiska mēroga mācību
olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās, novada dome lemj atsevišķi, nosakot summu
ikgadējā budžeta ietvaros.
9. Vispārizglītojošo skolu klasēm, kuras, atbilstoši skolas pieņemtajam nolikumam,
ieguvušas nosaukumu „Labākā klase” starp klašu grupām, tiek piešķirta balva vienas
dienas ekskursija, apmaksājot transporta izdevumus:
9.1. Viesītes vidusskolā 1.vietas ieguvējiem
1.-4.klašu grupā EUR 300.00 (viena klase)
5. - 8.klašu grupā EUR 300.00 (viena klase)
9.- 12.klašu grupā EUR 300.00 (viena klase)
9.2 Rites pamatskolā 1.vietas ieguvējiem
4. -9. klase EUR 350 (viena klase)
10. Sporta sacensību 1.vietas ieguvējiem (komandu un individuāli) tiek piešķirta 1 dienas
ekskursija, apmaksājot transporta izdevumus EUR 300,00. Ja skolēnam individuālajos
sporta veidos ir sasniegumi valsts mērogā, tad viņam izmaksā naudas balvu pēc
Nolikuma 2.punkta sadaļas “ Balvas apmērs valsts mērogā”.
11. Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu konkursu 1.pakāpes ieguvējiem tiek piešķirta
1 dienas ekskursija, apmaksājot transporta izdevumus: EUR 300.00.
12. Naudas balvas pedagogiem par skolēnu sagatavošanu un skolēnu sasniegumiem
mākslinieciskajā pašdarbībā tiek piešķirtas sekojošā apmērā:
12.1.par kolektīvu sasniegumiem (koris,deju kolektīvs utt.)
Sasniegtais rezultāts

Balvas apmērs (EUR)
Starpnovadu mērogā Reģionālā mērogā (ar
(1.kārta)
valsts žūriju)
(2.kārta)
piemaksa*
A. pakāpe (augstākā)
EUR 25.00
+EUR 20.00
I. pakāpe
EUR 20.00
+EUR 15.00
II. pakāpe
EUR 15.00
+EUR 10.00
III.pakāpe
EUR 10.00
+EUR 5.00
*Par zemāko posmu maksā pamatsummu un piemaksu par nākamo posmu.
12.2. par individuālo izpildītāju sasniegumiem (vokālisti, utt.)
Sasniegtais rezultāts

Balvas apmērs (EUR)
Starpnovadu mērogā
(1.kārta)
(2.kārta)
piemaksa*
1.vieta
EUR 20.00
+EUR 15.00
2.vieta
EUR 15.00
+EUR 10.00
3.vieta
EUR 10.00
+EUR 5.00
*Par zemāko posmu maksā pamatsummu un piemaksu par nākamo posmu.
13. Naudas balvas pedagogiem par skolēnu sagatavošanu un skolēnu sasniegumiem
sporta sacensībās tiek piešķirtas sekojošā apmērā:
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Sasniegtais rezultāts

Balvas apmērs (EUR)
Starpnovadu mērogā Valsts mēroga
(1.kārta)
sacensībās
piemaksa*
1.vieta
EUR 20.00
+EUR 15.00
2.vieta
+EUR 10.00
3.vieta
+EUR 5.00
*Par zemāko posmu maksā pamatsummu un piemaksu par nākamo posmu.
14. Apbalvošanas kārtība ar naudas balvām:
14.1.
katra mācību gada beigās, līdz 10.maijam, skolu direktori novada pašvaldībā
iesniedz iesniegumus par apbalvojamajiem skolēniem un pedagogiem, iesniegumā
norādot katra skolēna sasniegumu un pedagogu, kurš skolēnu sagatavojis;
14.2.
iesniegumus par skolēnu un pedagogu apbalvošanu izskata novada domes
Izglītības, kultūras un sociālo lietu komiteja un sagatavo priekšlikumus apbalvošanai;
14.3.
lēmumu par apbalvošanu pieņem Viesītes novada dome.
15. Pieņemtais Nolikums stājas spēkā ar 2018.gada 17.aprīli, līdz ar to, atzīt par spēku
zaudējušu 2014.gada 17.aprīļa Nolikumu par skolēnu un skolotāju apbalvošanu.
Novada domes priekšsēdētājs

A.Žuks

5.#
Par piemaksu par pedagoga profesionālās darbības 3.kvalitātes pakāpes iegūšanu
A.Žuks
A.Žuks – informē par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatīts Viesītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītājas Anitas
Orbidānes 2018.gada 9.aprīļa rīkojums Nr.1 “Par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšanas rezultātiem” par pedagogu profesionālās darbības 3.kvalitātes pakāpes piešķiršanu
sporta skolotājai Evitai Štākai.
Saskaņā ar Viesītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” pedagogu
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtību, par 3.kvalitātes pakāpes iegūšanu
pienākas piemaksa līdz 15% .
Izvērtējot iesniegtos dokumentus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta
2.daļas 6.punktu, 21. panta 27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem
Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, Viesītes novada
pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas
metodiku, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2018.gada 12.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4),
atklāti balsojot, par- 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs
Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes
novada dome NOLEMJ:
1. Par pedagogu profesionālās darbības 3.kvalitātes pakāpes iegūšanu, pirmsskolas
izglītības iestādes “Zīlīte” sporta skolotājai Evitai Štākai no 2018.gada 1.septembra
līdz 31.decembrim piešķirt piemaksu 15% apmērā no mēneša amatalgas.
2. Pašvaldības finansistei 2018.gada budžeta sadaļā – PII “Zīlīte” ieplānot papildus
finansējumu EUR 456.00 par kvalitātes pakāpes piemaksu E.Štākai.
Zināšanai: PII “Zīlīte” vadītājai, grāmatvedības un finanšu nodaļai
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6.#
Par pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” darbu vasaras mēnešos
----------------------------------------------------------------A.Žuks, S.Andruškeviča, M.Lācis, J.Līcis

A.Žuks – informē par sagatavoto lēmuma projektu.
S.Andruškeviča – kur vecāki liks bērnus, ja grupas būs tikai līdz 17.augustam. Būtu
jānodrošina līdz 31.augustam.
M.Lācis – notiks iestādes remontdarbi, vai būs audzinātājas, kas strādās šajās 2 nedēļās.
S.Andruškeviča – var jau atstāt kaut vienu grupu uz šīm 2 nedēļām, bet jānodrošina iespēja, ka
ir vasarā bērnudārzs
J.Līcis – var ņemt arī cilvēku no malas, bet jāatrod variants kā nodrošināt grupu darbu visu
vasaru.
A.Žuks – ierosina veikt labojumu lēmuma 2.punktā un noteikt, ka- laika posmā no 01.06.2018.
līdz 31.08.2018. saglabāt divas jaukta vecuma rotaļu grupas.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot Viesītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” vadītājas
A.Orbidānes 2018.gada 6.marta iesniegumu par pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” darbību
vasaras mēnešos, ņemot vērā bērnu sarakstu, kuriem vasaras mēnešos nepieciešama vieta
pirmsskolas izglītības iestādē, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas
6.punktu, 21.panta 1.daļas 27.punktu, atklāti balsojot, par- 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana
Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris
Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Sakarā ar kosmētiskā remonta veikšanu telpās un iestādes darbinieku atvaļinājumiem,
no 01.06.2018. līdz 31.08.2018. slēgt pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” grupas.
2. Laika posmā no 01.06.2018. līdz 31.08.2018. saglabāt divas jaukta vecuma rotaļu
grupas.
Izpildei: PII “Zīlīte” vadītājai A.Orbidānei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
Kontrolei: izpilddirektorei S.Lūsei

7.#
Par papildus finansējumu projekta „Pašvaldības ceļa V19 Jaunkančuki - Priede –
Ikšķiles - pārbūve" īstenošanai
A.Žuks, L.Maisaka, G.Puzāns
L.Maisaka – informē par sagatavoto lēmuma projektu.Papildus nepieciešami EUR 8058,76
papildus darbu veikšanai un EUR 242,00 par Darba daudzuma izmaiņu akta sagatavošanu.
Līdz ar to, no pašvaldības budžeta rezerves fonda būtu jāpiešķir EUR 8300,76.
G.Puzāns – tiks veidotas kabatas (ceļa paplašinājums) ceļa nodalījuma daļās, kur ceļa josla
visplatākā, lai nebūtu tās jāierīko uz privātās zemes. Būvuzraugam klāt nav nekas jāmaksā.
A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu.
Viesītes novada pašvaldība īsteno Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. līdz
2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atbalstītu
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projektu „Pašvaldības ceļa V19 Jaunkančuki - Priede – Ikšķiles - pārbūve" Nr. 17-05A00702-000092 saskaņā ar Ministru kabineta 18.08.2015. noteikumiem Nr.475 „Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos”. Projekta īstenošana uzsākta 2017.gadā saskaņā ar laika grafiku un
pēc tehnoloģiskā pārtraukuma tiks uzsākti, tiklīdz laika apstākļi būs piemēroti.
Viesītes novada pašvaldība ir iesniegusi vēstuli Lauku atbalsta dienestam, kurā ir
izklāstīta identificētā problēma un aprakstīts iespējamais risinājums. Pašvaldība lūdz atļaut veikt
izmaiņas projekta Nr. 17-05-A00702-000092 “Viesītes novada ceļa V19 Jaunkančuki – Priede
– Ikšķiles” ietvaros, jo projekta īstenošanas gaitā ir saņemti iesniegumi no iedzīvotājiem.Lai
gan būvprojektu ir saskaņojuši visi uz projektu attiecināmie zemju īpašnieki, tomēr darba gaitā
nākas risināt jautājumus, par kuriem projektēšanas laikā nav bijušas pretenzijas vai
ierosinājumi.
Pašvaldība ir saņēmusi zemnieku saimniecības “Kalna Dambrāni”,
mājsaimniecības “Plūdi” īpašnieka Bent Gammelgard, zemes īpašnieka J. Būkas iesniegumus
ar ierosinājumiem. Ja mājsaimniecības “Plūdi” īpašnieka Bent Gammelgard lūgums ir
apmierināms, zemes īpašnieka J.Būkas iesniegumā minētais lūgums ir noraidāms pamatojoties
uz normatīvajiem aktiem, tad zemnieku saimniecības “Kalna Dambrāni” īpašnieku iesniegumā
minētās iespējamās problēmas un riski ceļa izmantošanā tiek pamatoti ar nepietiekošu ceļa
platumu sakarā ar intensīvu lielgabarīta tehnikas izmantošanu ikdienā.
Kopīgi sadarbojoties pašvaldības pārstāvjiem, būvprojekta autoram, būvuzraugam un
būvdarbu veicējam esam atraduši iespējamu risinājumu, nemazinot projekta apjomus un tiešā
veidā neskarot projekta budžetu. Pamatojoties uz iesniegumu, kā arī faktu, ka zemnieku
saimniecība “Kalna Dambrāni” ir vislielākā saimniecība ne tikai Viesītes novadā, bet arī
tuvākajā apkārtnē, lūdzām atļaut izveidot ceļa nodalījuma joslā paplašinājumus 12 gab.
Izmaiņas iespējams veikt autoruzraudzības kārtībā; būvprojekta autors ir izstrādājis būvprojekta
izmaiņas, grafiskos pielikumus ceļa paplašinājumiem. Izstrādātais grafiskais pielikums ir
saskaņots ar pieguļošo zemju īpašniekiem.
Izmaiņu rezultātā projekta kvalitāte netiks
pasliktināta, bet gan uzlabota. Prasītās izmaiņas iespējams veikt līdz grāvju izrakšanai. Izmaiņu
rezultātā tiks izveidoti ceļa paplašinājumi, kas nodrošinās ērtāku un drošāku tehnikas
samainīšanos uz ceļa, kas uzlabo projekta kvalitāti. Sakarā ar papildus darbiem, nepieciešams
papildus finansējums ceļa paplašinājuma laukumu izveidei, kas saskaņā ar Darba daudzuma
izmaiņu aktu sastāda EUR 8300.76 projekta neattiecināmos izdevumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 2.un 10.punktu, ņemot vērā
domes Finanšu komitejas 2018.gada 12.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), atklāti balsojot, par- 8
balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta
Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. No pašvaldības budžeta rezerves fonda piešķirt papildus finansējumu EUR 8300.76
( astoņi tūkstoši trīs simti euro, 76 centi) projekta „Pašvaldības ceļa V19 Jaunkančuki
- Priede – Ikšķiles - pārbūve" Nr. 17-05-A00702-000092 īstenošanai, lai veiktu
nepieciešamos papildus darbus saskaņā ar Darba daudzuma izmaiņu aktu.
2. Piešķirto finansējumu plānot no pašvaldības pamatbudžeta.
3. Projekta vadītājai Lauku atbalsta dienestā. iesniegt dokumentus par izmaiņām projektā.
4. Iepirkumu speciālistei sagatavot papildus vienošanos ar būvdarbu veicēju, pamatojoties
uz Publisko iepirkumu likumu.
5. Galvenajai grāmatvedei nodrošināt piešķirto finanšu resursu nodalītu izlietojuma
uzskaiti un atspoguļošanu projektā kā neattiecināmos izdevumus.
Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei
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8.#
Par logu nomaiņu pašvaldībai piederošajos īpašumos Saukas pagasts, “Bincāni” un
Viesīte, Smilšu iela 31-43
A.Žuks, J.Līcis, S.Lūse
A.Žuks – informē par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
J.Līcis – logi jāmaina visai ēkai “Bincānos” ( 7 logi), lai vizuālais izskats būtu labāks.
S.Lūse – pasts vēl nav devis gala atbildi par pārcelšanos uz šīm telpām.
J.Līcis – ja pasts pārcelsies, tad jāmaina logi šim dzīvoklim, arī turpmāk būtu jāmaina logi
visi uzreiz, lai vizuālais izskats ir vienots, nevis dažādi logi.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatīts pašvaldības izpilddirektores Sanitas Lūses 2018.gada 11.aprīļa iesniegums, kurā
lūdz apstiprināt logu nomaiņu un atmaksu pašvaldībai piederošos dzīvokļos.
Izvērtējot saņemto iesniegumu, pašvaldības finansiālās iespējas, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta 2.daļas 6.punktu, 21. panta 27.punktu, Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti”, Viesītes novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu
grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku, ņemot vērā domes Finanšu
komitejas 2018.gada 12.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons
Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris
Līcis ), pret- nav, atturas-nav, nepiedalās- 1 ( pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts
un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus Pēteris Līcis
lēmuma pieņemšanā nepiedalās, ) Viesītes novada dome NOLEMJ:

Veikt logu nomaiņu pašvaldībai piederošajos īpašumos:
1) Saukas pagasts, “Bincāni”;
2) dzīvoklim Smilšu iela 31-43, Viesīte.
Izpildei: pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
9.#
Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Cistiskās fibrozes biedrībai
A.Žuks, A.Maļinovska, J.Līcis, I.Erte
A.Žuks – informē par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt.
A.Maļinovska – nauda tiks pārskaitīta pēc rēķina saņemšanas.
Deputāte Vita Elksne aiziet no sēdes.
J.Līcis – turpmāk vajadzētu nodalīt nolikumā biedrības, kurām ir savi konti un iedzīvotāju
apvienības, kurā nav juridisko kontu, lai nebūtu kādu neskaidrību.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatīts Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības valdes priekšsēdētājs Alla Beļinskas 2018.gada
9.aprīļa iesniegums.
Izvērtējot saņemto iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta
2.daļas 6.punktu, 21. panta 27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem
Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, Viesītes novada
pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas
metodiku, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas
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komitejas 2018.gada 12.aprīļa sēdes lēmumu (prot.4), Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu
apsaimniekošanas komitejas 2018.gada 12.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), Finanšu komitejas
2018.gada 12.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), atklāti balsojot, par- 6 balsis (Svetlana
Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav,
atturas-1 (Alfons Žuks), Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Latvijas Cistiskās fibrozes biedrībai no Viesītes novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem piešķirt EUR 90.00 (deviņdesmit euro).
2. Finansējumu pārskaitīt uz biedrības norēķinu kontu pēc rēķina iesniegšanas.
Izpildei: grāmatvedības un finanšu nodaļai
Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei

10.#
Par kārtību, kādā tiek veikti Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi
A.Žuks, J.Līcis
J.Līcis – informē par sagatavoto noteikumu „Par kārtību, kādā tiek veikti Publisko iepirkumu
likumā nereglamentētie iepirkumi” projektu. .
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatīts domes iepirkumu speciālistes Silvijas Eglītes 2018.gada 10.aprīļa iesniegums,
kurā lūdz atcelt novada pašvaldības 2017.gada 23.februāra noteikumus Nr.5/2017 „Par kārtību,
kādā tiek veikti Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi” un pieņemt jaunus.
Pamatojoties uz 2016. gada 15.decembrī pieņemto „Publisko iepirkumu likumu”, kurš stājās
spēkā 2017.gada 1.martā, ņemot vērā Iepirkumu uzraudzības biroja 2017.gada 25.oktobra
skaidrojumu par priekšizpētes veikšanu paredzamās līgumcenas noteikšanai iepirkumu līgumu
noslēgšanai, kuru finansējums ir saistīts ar Eiropas Savienības fondu vai Eiropas Ekonomikas
zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzekļiem, izskatot iepirkumu speciālistes S.Eglītes
sagatavoto jauno noteikumu projektu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 6.punktu, 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.598 ”Noteikumi
par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un
zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā”, ņemot vērā domes Finanšu
komitejas 2018.gada 12.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons
Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris
Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Viesītes novada pašvaldības 2017.gada 23.februāra noteikumus Nr.2017/5
„Par kārtību, kādā tiek veikti Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi”.
2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības 2018.gada 19.aprīļa noteikumus Nr.2018/4
„Par kārtību, kādā tiek veikti Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi”.
3. Jaunie noteikumi stājas spēkā ar to pieņemšanas dienu.
Pielikumā: Noteikumi uz 2 lapām.
Zināšanai: Attīstības un plānošanas nodaļai, Iepirkumu komisijai, iepirkumu speciālistam
Kontrolei: pašvaldības izpilddirektoram
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APSTIPRINĀTS
Ar Viesītes novada domes
2018.gada 19.aprīļa sēdes lēmumu Nr.10; prot.Nr.5
Viesītes novada pašvaldības noteikumi Nr.2018/ 4
„Par kārtību, kādā tiek veikti Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi”
Viesītē
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Viesītes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) veic
Publisko iepirkumu likumā nereglamentētos iepirkumus.
2. Pirms līguma slēgšanas Pašvaldība veic iepirkumus šajos noteikumos noteiktajā kārtība, ja:
2.1. plānotā piegādes vai pakalpojuma cena ir sākot no EUR 4000 bez pievienotās vērtības
nodokļa, bet nesasniedz EUR 10000 bez pievienotās vērtības nodokļa
2.2. plānotā būvdarbu līgumcena ir sākot no EUR 4000 bez pievienotās vērtības nodokļa,
bet nesasniedz EUR 20000 bez pievienotās vērtības nodokļa.
2.3. piegādes vai pakalpojuma līgums ir saistīts ar projektu īstenošanu Eiropas Savienības
vai citu finanšu instrumentu un programmu ietvaros un plānotā līgumcena ir sākot no
EUR 250, bet nesasniedz EUR 10000 bez pievienotās vērtības nodokļa.
2.4. būvdarbu līgums ir saistīts ar projektu īstenošanu Eiropas Savienības vai citu finanšu
instrumentu un programmu ietvaros un plānotā līgumcena ir sākot no EUR 250, bet
nesasniedz EUR 20000 bez pievienotās vērtības nodokļa.
2.5. Publisko iepirkuma likuma 10. pantā noteikto pakalpojumu iepirkumiem, ja to plānotā
līgumcena ir sākot no EUR 4000 bez pievienotās vērtības nodokļa, bet nesasniedz EUR
42000 bez pievienotās vērtības nodokļa.
3. Iepirkumus veic:
3.1. pēc saskaņošanas ar izpilddirektoru ( ja tie nav saistīti ar projektu īstenošanu Eiropas
Savienības vai citu finanšu instrumentu un programmu ietvaros),
3.2. pēc projekta ietvaros saskaņotā iepirkumu plāna ( ja tie tiek veikti apstiprināto Eiropas
Savienības vai citu finanšu instrumentu un programmu projektu ietvaros).
4. Pirms iepirkuma veikšanas tiek sagatavota iepirkuma instrukcija, kurā tiek iekļauta tehniskā
specifikācija vai darba uzdevums.
5. Iepirkuma instrukcijā norāda piedāvājuma vērtēšanas kritēriju – zemākā cena vai
saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kā arī izslēgšanas nosacījumus.
6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 5 (piecām) kalendārajām dienām
no iepirkuma publicēšanas Viesītes novada mājaslapā – www.viesite.lv.
7. Apstiprināto instrukciju publicē Viesītes novada mājaslapā sadaļā „Publisko iepirkumu
likumā nereglamentētie iepirkumi”.
8. Iepirkuma instrukciju apstiprina iepirkumu komisijas priekšsēdētājs. Tehnisko specifikāciju
vai darba uzdevumu izstrādā un paraksta attiecīgais speciālists vai izpilddirektors.
9. Būvdarbu iepirkuma instrukcijai tiek pievienots darbu apjomu saraksts, ko apstiprina
Viesītes novada būvinženieris (tikai gadījumos, ja nav būvvaldē saskaņota būvprojekta).
10. Piedāvājumus iesniedz iepirkumu komisijā. Piedāvājumu iesniegšanas veidu (e-pastā,
elektroniski parakstītus vai papīra formā) norāda iepirkuma instrukcijā. Atbildīgais
darbinieks nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām.

15

11. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām komisijas priekšsēdētājs izvērtē iesniegtos
piedāvājumus pēc instrukcijas nosacījumiem un vienpersoniski pieņem lēmumu par līguma
slēgšanu ar izraudzīto pretendentu, iepirkuma pārtraukšanu vai izbeigšanu bez rezultātiem.
Tehniskā piedāvājuma izvērtēšanai iepirkumu komisijas priekšsēdētājs var pieaicināt
atbilstošas jomas speciālistu.
12. Vērtēšanas laikā Pašvaldība tiesīga lūgt izskaidrot vai papildināt iesniegtos piedāvājumus
13. Pašvaldībai ir tiesības rīkot sarunas (tikšanās, e-pasta sarakste, sarakste) ar pretendentu, kas
ir iesniedzis izdevīgāko piedāvājumu. Sarunās ar pretendentu Pašvaldība saskaņo
pretendenta iespējas ar savām vajadzībām.
14. Gadījumos, kad plānotā līguma (piegādes, pakalpojumu, būvdarbu) summa nesasniedz šo
noteikumu 2. punktā norādīto cenu:
14.1. iepirkumus var veikt šo noteikumu 2. punktā noteiktajā kārtībā vai izpilddirektors,
iestādes vadītājs, projekta vadītājs vai atbildīgais speciālists ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas
veikt:
14.2.
cenu aptauju, nosūtot potenciālajiem pretendentiem uz elektronisko pastu
tehnisko specifikāciju un uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu vai aptaujāt tos
telefoniski.
14.3.
cenu izpēti internetā vai piedāvājumu un to cenu apzināšanu citos veidos.
15. Cenu izpētes vai aptaujas dokumenti jāiesniedz Iepirkumu komisijā glabāšanai vai
jāpievieno projekta dokumentiem (ja cenu aptauja vai izpēte attiecas uz Eiropas Savienības
vai citu finanšu instrumentu un programmu projektiem).
16. Publisko iepirkumu likumā nereglamentēto iepirkumu dokumenti uzglabājami 5 gadus no
līguma noslēgšanas.
17. Ja iepirkums saistīts ar projektu īstenošanu Eiropas Savienības vai citu finanšu instrumentu
un programmu ietvaros, tad dokumenti uzglabājami atbilstoši finansējuma piešķīrēja
nosacījumiem.
18. Šie noteikumi stājas spēkā 2018. gada 19.aprīlī.
Viesītes novada
Domes priekšsēdētājs

A.Žuks

11.#
Par Publisko iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtību
A.Žuks, J.Līcis

J.Līcis – informē par sagatavoto Publisko oiepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtību.
Noteikumu projekts tiek papildināts ar punktu 2.3.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatīts domes iepirkumu speciālistes Silvijas Eglītes 2018.gada 10.aprīļa iesniegums, kurā
lūdz atcelt 2014.gada 21.maijā Viesītes novada domes apstiprināto Publisko iepirkumu
plānošanas kārtību un apstiprināt jaunu kārtību.
Izvērtējot saņemto iesniegumu, pamatojoties uz 2016. gada 15.decembrī pieņemto „Publisko
iepirkumu likumu”, kurš stājās spēkā 2017.gada 1.martā, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.pantu un likumu „Par pašvaldības budžetiem”, saskaņā ar 2013.gada 22.maijā
apstiprināto Kārtību „Par Viesītes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu,
izpildi un kontroli” (prot.Nr.8;22.#), ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2018.gada 12.aprīļa
sēdes lēmumu (prot.Nr.4), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča,
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Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav,
Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt 2014.gada 21.maija domes sēdē apstiprināto Publisko iepirkumu plānošanas
kārtību ( prot.Nr.6; 5#).
2. Apstiprināt jaunu Publisko iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtību
(pielikumā Kārtība ar pielikumiem Nr.1 un Nr.2 kopā uz 5 lapām).
Zināšanai: iestāžu un struktūrvienību vadītājiem
Iepirkumu komisijai
Izpildei: pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei, iepirkumu speciālistei S.Eglītei
APSTIPRINĀTS
Ar Viesītes novada domes 2018.gada 19.aprīļa sēdes
lēmumu Nr.11; prot.Nr.5

Publisko iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtība
Viesītes novada Viesītē
1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

1. Vispārīgie jautājumi
Šie iekšējie noteikumi nosaka Publisko iepirkumu (turpmāk – iepirkumi) organizēšanu,
iepirkumu plāna sagatavošanu un iepirkumu līgumu projektu (turpmāk – līgums)
sagatavošanu, saskaņošanu un noslēgšanu, t.sk. Publisko iepirkumu likumā
nereglamentētiem iepirkumiem.
Iepirkumus Publiskā iepirkumu likuma kārtībā pašvaldības administrācijas un iestāžu
vajadzībām veic Viesītes novada domes izveidota iepirkumu komisija. Iepirkumus, ko
nereglamentē Publisko iepirkumu likums, veic pēc pašvaldības iekšējiem noteikumiem.
Šie iekšējie noteikumi neattiecas uz iepirkumu veikšanu elektronisko iepirkumu
sistēmā.
2. Iepirkumu plānošana
Administrācijas struktūrvienību vadītāji un iestāžu vadītāji, ne vēlāk kā divu nedēļu
laikā pēc gadskārtējā budžeta apstiprināšanas dienas, iesniedz iepirkumu speciālistam
priekšlikumus iepirkumu plānam kārtējam gadam (1. pielikums) atbilstoši plānotajam
finansējumam.
Pamatojoties uz iesniegtajiem priekšlikumiem iepirkumu speciālists izveido iepirkumu
plānu.
Pamatlīdzekļu iepirkumi saimnieciskajam gadam jāplāno un jāveic tā, lai to iegādes
tiktu pabeigtas līdz 1.novembrim, izņemot to pamatlīdzekļu iegādes, kas nepieciešamas
avārijas situāciju novēršanai un neparedzētiem gadījumiem.
Vienādām vai līdzīgām precēm un pakalpojumiem, kā arī būvdarbiem dažādu iestāžu
un struktūrvienību vajadzībām var izvēlēties vienu iepirkumu vai procedūru atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
Plānu apstiprina izpilddirektors.
Saimnieciskā gada laikā, ja nepieciešams, plānu aktualizē.
Iepirkumu plānā neiekļautiem iepirkumiem, kas neattiecas uz Eiropas Savienības vai
citu finanšu instrumentu un programmu apstiprinātiem projektiem, struktūrvienību un
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iestāžu vadītāji iesniedz iepirkuma pieteikumu (2. Pielikums) un tehnisko specifikāciju
iepirkuma priekšmetam.
2.8. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 18. panta pirmajai daļai, iepirkumu speciālists
publicē iepirkumu plānu valsts elektroniskās informācijas sistēmā, kas paredzēta
piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai mēneša laikā pēc gadskārtējā budžeta
apstiprināšanas dienas.
3. Iepirkumu organizēšana
3.1. Iepirkumu komisija, pamatojoties uz iepirkumu plānu un iesniegtajiem pieteikumiem,
izvēlas iepirkumu metodi un organizē iepirkumus atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Iepirkumu nolikumu projektus izstrādā iepirkumu speciālists. Iepirkumu komisija veic
to korekcijas un precizēšanu un apstiprina. Iepirkuma līguma projektus izstrādā
iepirkumu speciālists, sadarbojoties ar iepirkuma pieteicēju, saskaņo ar domes juristu.
Iepirkuma līguma projekts ir neatņemama iepirkuma nolikuma sastāvdaļa.
4. Līgumu slēgšana
4.1. Pēc lēmuma pieņemšanas par uzvarētāju un rezultātu paziņošanas, un nogaidīšanas
termiņa beigām iepirkumu procedūrām, iepirkumu speciālists saskaņo līguma projektu
ar otru līgumslēdzēju pusi un sagatavo līgumu parakstīšanai.
4.2. Par līguma izpildi atbildīgo personu nosaka izpilddirektors, apstiprinot iepirkuma plānu
vai iepirkuma pieteikumu.
Viesītes novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs

A.Žuks

APSTIPRINĀTS
Viesītes novada domes 2018.gada 19.aprīļa
sēdē (prot.Nr.5; 11.#)
1. pielikums
Publisko iepirkumu plānošanas
un organizēšanas kārtībai
Priekšlikumi iepirkumu plānam 20_. gadam

N.p.k.

Iepirkuma
priekšmets

Finansēšanas
avots
(pašvaldības
līdzekļi, ES
fondu vai
citi līdzekļi)

Plānotā
iepirkuma
summa
EUR (ar
PVN)

Iesniedza _________________
( amats, uzvārds, paraksts)
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Plānotais
preces,
pakalpojuma
saņemšanas
vai būvdarbu
izpildes laiks

Tehniskās
Piezīmes
specifikācijas
sagatavotājs

20_.gada __. _______________

APSTIPRINĀTS
Viesītes novada domes 2018 gada 19.aprīļa sēdē
(prot.Nr.5; 11.#)
2. pielikums
Publisko iepirkumu plānošanas
un organizēšanas kārtībai
Viesītes novada pašvaldības
izpilddirektoram
20_. gada _. _____
Pieteikums iepirkuma organizēšanai
Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma nepieciešamības pamatojums:

Iepirkuma paredzamā līguma summa:
Paredzamā līguma summa aptuveni EUR _____ bez pievienotās vērtības nodokļa.
Pielikumā: Tehniskā specifikācija (sagatavotājs – ___________________ )

Amats

(paraksts)

(paraksta atšifrējums)

12.#
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā transporta līdzekļa FORD MONDEO
atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.2018/5 apstiprināšanu
A.Žuks
A.Žuks – informē par sagatavoto lēmuma un noteikumu projektu.
Ierosina apstiprināt sagatavotos projektus.
Deputātiem iebildumu nav.
Vieglā pasažieru automašīna FORD MONDEO, šasijas Nr. WF05XXGBB51U10836, reģ. Nr.
FE8540, krāsa melna, izlaiduma gads 2001, benzīns, pieder Viesītes novada pašvaldībai.
Pirmpirkuma tiesību uz objektu nav.
Izsole tiks rīkota 2018.gada 18.maijā plkst. 10.00.
Automašīnas sākumcena, pamatojoties uz tirgus vērtība (SIA ‘’GBC’’, reģ. Nr. 40003000750, ir
noteikta EUR 460.00 (četri simti sešdesmit euro un 00 centi). Bilances vērtība EUR 473.12 (četri simti
septiņdesmit trīs euro un 12 centi). Novērtēšanas izdevumi EUR 60.50 (sešdesmit euro un 50 centi).
Pārdošanas cena tiek noteikta EUR 535.00 (pieci simti trīsdesmit pieci euro un 00 centi). Izsoles solis
EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).
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Jāapstiprina izsoles noteikumi.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma ''Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanu'' 1.pantu, 3.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 8.pantu un 11.pantu, likuma ''Par pašvaldībām'' 21.panta
19.punktu, domes finanšu komitejas 2018.gada 12.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.4), ņemot vērā domes
Finanšu komitejas 2018.gada 12.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons
Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis),
pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt, pārdodot atklātā, mutiskā, izsolē ar augšupejošu soli Viesītes novada pašvaldībai
piederošo vieglo pasažieru automašīnu FORD MONDEO, šasijas Nr. WF05XXGBB51U10836,
reģ. Nr. FE8540, krāsa melna, benzīns, sākumcena EUR 535.00 (pieci simti trīsdesmit pieci
euro un 00 centi).
2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus Nr.2018/5 “Transportlīdzekļa izsoles
noteikumi” (pielikumā uz 2 lapām).
3. Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs deputāts Juris Līcis, Komisijas
locekļi: izpilddirektore Sanita Lūse, galvenā grāmatvede Anita Maļinovska, juriste Ināra Erte,
kancelejas vadītāja Daina Vītola.
4. Ievietot sludinājumu pašvaldības mājas lapā www.viesite.lv un informatīvajā izdevumā
''Viesītes novada vēstis''.
Atbildīgais: pašvaldības juriste I.Erte, izpilddirektore S.Lūse
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
APSTIPRINĀTS
Ar Viesītes novada domes
2018.gada 19.aprīļa lēmumu Nr.12; prot. Nr.5
Viesītes novada pašvaldības Noteikumi Nr.2018/ 5
TRANSPORTLĪDZEKĻA IZSOLES NOTEIKUMI
Viesītes novada, Viesītē
1. Izsoli organizē Viesītes novada pašvaldība, turpmāk tekstā –Izsolītājs.
Izsole tiek rīkota pamatojoties uz Viesītes novada pašvaldības domes 2018.gada 19.aprīļa lēmumu Nr.1
(protokols Nr.5).
2. Izsoles laiks un vieta:
Viesītes novada Viesītē, Brīvības iela 10, Viesītes novada pašvaldībā, 2018. gada 18.maijā, plkst.
10.00.Sludinājums pašvaldības mājas lapā www.viesite.lv un Informatīvajā izdevumā ‘’Viesītes novada
vēstis’’.
3. Izsoles objekts: Viesītes novada pašvaldībai piederošā vieglā pasažieru automašīna FORD
MONDEO, izlaiduma gads 2001, šasijas Nr. WF05XXGBB51U10836, reģistrācijas Nr. FE 8540, krāsa
–melna, benzīns.
4. Dalībnieka reģistrācijas nodeva EUR 10 (desmit euro), drošības nauda – 10 % no izsoles sākuma
cenas. Nauda iemaksājam pašvaldības kontā: LV66UNLA0009013130395, A/S SEB banka, kods
UNLALV2X009.
5. Izsoles dalībnieku reģistrācija:
5.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiks Viesītē, Brīvības ielā 10, pašvaldības kancelejā līdz
2018.gada 17.maijam (ieskaitot), darba laikā.
5.2. Izsoles dalībniekam reģistrējoties jāiesniedz šādi dokumenti:
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5.2.1.Juridiska persona vai personālsabiedrība iesniedz apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma)
norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, attiecīgās institūcijas
lēmumu par kustamās mantas iegādi un samaksas dokumentu kopijas par drošības naudas un dalības
naudas samaksu;
5.2.2. Fiziskām personām- iesniegums, pases kopija, izziņa par deklarēto dzīves vietu un,
samaksas dokumentu kopijas par drošības naudas un dalības naudas samaksu.
6. Izsoles dalībniekiem aizliegts uzaicināt ierasties izsoles telpā nepiederošas personas, izņemot vienu(1)
fizisku personu-palīgu. Ja izsoles dalībnieks pārkāpj šo noteikumu, viņu nepielaiž izsolē.
7. Automašīnu sākumcena noteikta:
Automašīnas izsoles sākumcena noteikta EUR 535.00 (pieci simti trīsdesmit pieci euro un 00 centi).
8. Izsoles veids: mutiska ar augšupejošu soli. Izsoles solis EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).
9. Izsoles metode: vairāksolīšana, izmantojot uzsaukšanu un piesitienu ar trešo reizi.
10. Automašīnas pirkuma tiesības iegūst solītājs, kas nosolījis augstāko cenu.
11. Pēc nosolīšanas tiek noformēts izsoles protokols, kuru paraksta nosolītājs un izsoles komisija.
12. Rēķinus nosolītājiem par nosolītajām automašīnām izsniedz izsoles dienā pēc izsoles vai vēlāk,
savstarpēji vienojoties.
13. Nosolītājam nosolītā summa, (atskaitot no tās samaksāto drošības naudu), jāsamaksā ar
pārskaitījumu, saskaņā ar Izsolītāja izsniegto rēķinu, 7 (septiņu) dienu laikā pēc tā saņemšanas un
maksājuma orderis jāuzrāda Izsolītājam. Ja noteiktajā laikā nauda nav samaksāta, nosolītājs zaudē
tiesības uz automašīnu un samaksāto drošības naudu.
Ja Izsoles uzvarētājs noteiktajā laikā nosolīto summu nav samaksājis, tad automašīna tiek piedāvāta pirkt
nākošajam augstākās summas solītājam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Pārējiem dalībniekiem drošības nauda tiek atmaksāta.

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

Novada domes priekšsēdētājs

A.Žuks

13.#
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā transporta līdzekļa VW GOLF atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.2018/6 apstiprināšanu
A.Žuks
A.Žuks – informē par sagatavoto lēmuma un noteikumu projektu.
Ierosina apstiprināt sagatavotos projektus.
Deputātiem iebildumu nav.
Vieglā pasažieru automašīna VW GOLF, šasijas Nr. WVWZZZ1HZVW086264, reģ. Nr.
HU1395, krāsa melna, izlaiduma gads 1996, dīzeļdegviela, pieder Viesītes novada pašvaldībai, izdota
tehniskā pase AF0581921.
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Pirmpirkuma tiesību uz objektu nav.
Izsole tiks rīkota 2018.gada 18.maijā plkst. 11.00.
Automašīnas sākumcena, pamatojoties uz tirgus vērtība (SIA ‘’GBC’’, reģ. Nr. 40003000750, ir
noteikta EUR 280.00 (divi simti astoņdesmit euro un 00 centi). Bilances vērtība EUR 181.47 (viens
simts astoņdesmit viens euro un 47 centi). Novērtēšanas izmaksas EUR 60.50 (sešdesmit euro un 50
centi).Pārdošanas cena tiek noteikta EUR 340.00 (trīs simti četrdesmit euro un 00 centi).
Izsoles solis EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).
Jāapstiprina izsoles noteikumi.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma ''Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanu'' 1.pantu, 3.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 8.pantu un 11.pantu, likuma ''Par pašvaldībām'' 21.panta
19.punktu, domes finanšu komitejas 2018.gada 12.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), atklāti balsojot, par7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis,
Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt, pārdodot atklātā, mutiskā, izsolē ar augšupejošu soli Viesītes novada pašvaldībai
piederošo vieglo pasažieru automašīnu VW GOLF, šasijas Nr. WVWZZZ1HZVW086264, reģ.
Nr. HU1395, krāsa melna, dīzeļdegviela, sākumcena EUR 340.00 (trīs simti četrdesmit euro
un 00 centi).
2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus Nr.2018/6 “Transportlīdzekļa izsoles
noteikumi” (pielikumā uz 2 lapām).
3. Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs deputāts Juris Līcis, Komisijas
locekļi: izpilddirektore Sanita Lūse, galvenā grāmatvede Anita Maļinovska, juriste Ināra Erte,
kancelejas vadītāja Daina Vītola.
4. Ievietot sludinājumu pašvaldības mājas lapā www.viesite.lv un informatīvajā izdevumā
''Viesītes novada Vēstis''.
Atbildīgais: pašvaldības juriste I.Erte, izpilddirektore S.Lūse
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai

APSTIPRINĀTS
Ar Viesītes novada domes
2018.gada 19.aprīļa lēmumu Nr.13; prot. Nr.5
Viesītes novada pašvaldības Noteikumi Nr.2018/ 6
TRANSPORTLĪDZEKĻA IZSOLES NOTEIKUMI
Viesītes novada, Viesītē
1. Izsoli organizē Viesītes novada pašvaldība, turpmāk tekstā –Izsolītājs.
Izsole tiek rīkota pamatojoties uz Viesītes novada pašvaldības domes 2018.gada 19.aprīļa lēmumu Nr.2
(protokols Nr.5).
2. Izsoles laiks un vieta: Viesītes novada Viesītē, Brīvības iela 10, Viesītes novada pašvaldībā, 2018.
gada 18.maijā, plkst. 11.00.
Sludinājums pašvaldības mājas lapā www.viesite.lv un Informatīvajā izdevumā ‘’Viesītes novada
vēstis’’.
3. Izsoles objekts: Viesītes novada pašvaldībai piederošā vieglā pasažieru automašīna VW GOLF,
izlaiduma gads 1996, šasijas Nr. WVWZZZ1HZVW086264, reģistrācijas nr. HU 1395, krāsa –melna,
dīzeļdegviela.
4. Dalībnieka reģistrācijas nodeva EUR 10 (desmit euro), drošības nauda – 10 % no izsoles sākuma
cenas. Nauda iemaksājam pašvaldības kontā: LV66UNLA0009013130395, A/S SEB banka, kods
UNLALV2X009.
5. Izsoles dalībnieku reģistrācija:
5.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiks Viesītē, Brīvības ielā 10, pašvaldības kancelejā līdz
2018.gada 17.maijam (ieskaitot) , darba laikā.
5.2. Izsoles dalībniekam reģistrējoties jāiesniedz šādi dokumenti:
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5.2.1.Juridiska persona vai personālsabiedrība iesniedz apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma)
norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, attiecīgās institūcijas
lēmumu par kustamās mantas iegādi un samaksas dokumentu kopijas par drošības naudas un dalības
naudas samaksu;
5.2.2. Fiziskām personām- iesniegums, pases kopija, izziņa par deklarēto dzīves vietu un,
samaksas dokumentu kopijas par drošības naudas un dalības naudas samaksu.
6. Izsoles dalībniekiem aizliegts uzaicināt ierasties izsoles telpā nepiederošas personas, izņemot
vienu(1) fizisku personu-palīgu. Ja izsoles dalībnieks pārkāpj šo noteikumu, viņu nepielaiž izsolē.

7. Automašīnu sākumcena noteikta:
Automašīnas izsoles sākumcena noteikta EUR 340.00 (trīs simti četrdesmit euro un 00 centi).
8. Izsoles veids: mutiska ar augšupejošu soli. Izsoles solis EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).
9. Izsoles metode: vairāksolīšana, izmantojot uzsaukšanu un piesitienu ar trešo reizi.
10. Automašīnas pirkuma tiesības iegūst solītājs, kas nosolījis augstāko cenu.
11. Pēc nosolīšanas tiek noformēts izsoles protokols, kuru paraksta nosolītājs un izsoles komisija.
12. Rēķinus nosolītājiem par nosolītajām automašīnām izsniedz izsoles dienā pēc izsoles vai vēlāk,
savstarpēji vienojoties.
13. Nosolītājam nosolītā summa, (atskaitot no tās samaksāto drošības naudu), jāsamaksā ar
pārskaitījumu, saskaņā ar Izsolītāja izsniegto rēķinu, 7 (septiņu) dienu laikā pēc tā saņemšanas un
maksājuma orderis jāuzrāda Izsolītājam. Ja noteiktajā laikā nauda nav samaksāta, nosolītājs zaudē
tiesības uz automašīnu un samaksāto drošības naudu.
Ja Izsoles uzvarētājs noteiktajā laikā nosolīto summu nav samaksājis, tad automašīna tiek piedāvāta pirkt
nākošajam augstākās summas solītājam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Pārējiem dalībniekiem drošības nauda tiek atmaksāta.
14. Izsoles komisijai ir tiesības atrisināt jautājumus, kas rodas izsoles gaitā un nav atrunāti šajos
noteikumos, saskaņā ar pastāvošajām LR likumdošanas normām.
15. Izsoles komisijas priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt no izsoles norises telpas personas, kuras traucē
izsoles gaitu.
16. Izziņas par izsoli sniedz:
Viesītē, Brīvības ielā 10, juriste I.Erte , tālrunis: 65245374, mob.t.26424109.

Domes priekšsēdētājs

A.Žuks

14.#
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā transporta līdzekļa CHRYSLER GRAND
VOYAGER trešo atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu
Nr.2018/10 apstiprināšanu
A.Žuks
A.Žuks – informē par sagatavoto lēmuma un noteikumu projektu.
Ierosina apstiprināt sagatavotos projektus.
Deputātiem iebildumu nav.
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Vieglā pasažieru automašīna CHRYSLER GRAND VOYAGER, VIN 1C8GYN5773Y549600,
reģ.Nr. GT 8620, krāsa melna, dīzeļdegviela, pieder Viesītes novada pašvaldībai, izdota tehniskā pase
AF 2316910.
Pirmpirkuma tiesību uz objektu nav.
Izsole tiks rīkota 2018.gada 18.maijā plkst.9.00.
Objekta pārdošanas sākumcena bija noteikta EUR 1500.00 (viens tūkstotis pieci simti euro un
00 centi). Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās 1.punkts nosaka, ka drīkst
rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no
nosacītās cenas.
Trešās izsoles sākumcena tiek noteikta EUR 600.00 (seši simti euro un 00 centi).
Izsoles solis EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).
Jāapstiprina izsoles noteikumi.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma ''Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanu'' 1.pantu, 3.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 8.pantu, 11.pantu un 32.panta otrās daļas 1.punktu, likuma ''Par
pašvaldībām'' 21.panta 19.punktu, atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča,
Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes
novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt, pārdodot trešajā atklātā, mutiskā, izsolē ar augšupejošu soli Viesītes novada
pašvaldībai piederošo vieglo pasažieru automašīnu CHRYSLER GRAND VOYAGER, VIN
1C8GYN5773Y549600, reģ.Nr. GT 8620, krāsa melna, dīzeļdegviela, sākumcena EUR 600.00 (seši
simti euro un 00 centi). Izsoles solis EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).
2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus Nr.2018/10 (pielikumā uz 2 lapām).
3.Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs deputāts Juris Līcis, Komisijas
locekļi: izpilddirektore Sanita Lūse, galvenā grāmatvede Anita Maļinovska, juriste Ināra Erte, kancelejas
vadītāja Daina Vītola.
4.Ievietot sludinājumu pašvaldības mājas lapā www.viesite.lv un informatīvajā izdevumā
''Viesītes novada vēstis''.
Atbildīgais: pašvaldības juriste I.Erte, izpilddirektore S.Lūse
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai

APSTIPRINĀTS
Ar Viesītes novada domes
2018.gada 19.aprīļa lēmumu Nr.14; prot. Nr.5
Viesītes novada pašvaldības Noteikumi Nr.2018/ 10
TRANSPORTLĪDZEKĻA IZSOLES NOTEIKUMI
Viesītes novada, Viesītē
1. Izsoli organizē Viesītes novada pašvaldība, turpmāk tekstā –Izsolītājs.
Izsole tiek rīkota pamatojoties uz Viesītes novada pašvaldības domes 2018.gada 19.aprīļa lēmumu
Nr.14(protokols Nr.5).
2. Izsoles laiks un vieta:
Viesītes novada Viesītē, Brīvības iela 10, Viesītes novada pašvaldībā, 2018. gada 18.maijā, plkst.
9.00.
Sludinājums pašvaldības mājas lapā www.viesite.lv un Informatīvajā izdevumā ‘’Viesītes novada
vēstis’’.
3. Izsoles objekts: Viesītes novada pašvaldībai piederošā vieglā pasažieru automašīna CHRYSLER
GRAND VOYAGER, izlaiduma gads 2003, VIN 1C8GYN5773Y549600, reģistrācijas nr. GT 8620,
krāsa –melna, dīzeļdegviela.
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4. Dalībnieka reģistrācijas nodeva EUR 10 (desmit euro), drošības nauda – 10 % no izsoles sākuma
cenas. Nauda iemaksājam pašvaldības kontā: LV66UNLA0009013130395, A/S SEB banka, Jēkabpils
filiāle, kods UNLALV2X009.
5. Izsoles dalībnieku reģistrācija:
5.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiks Viesītē, Brīvības ielā 10, pašvaldības kancelejā līdz
2018.gada 17.maijam (ieskaitot) , darba laikā.
5.2. Izsoles dalībniekam reģistrējoties jāiesniedz šādi dokumenti:
5.2.1.Juridiska persona vai personālsabiedrība iesniedz apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma)
norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, attiecīgās
institūcijas lēmumu par kustamās mantas iegādi un samaksas dokumentu kopijas par drošības naudas
un dalības naudas samaksu;
5.2.2. Fiziskām personām- iesniegums, pases kopija, izziņa par deklarēto dzīves vietu un . samaksas
dokumentu kopijas par drošības naudas un dalības naudas samaksu.
6. Izsoles dalībniekiem aizliegts uzaicināt ierasties izsoles telpā nepiederošas personas, izņemot
vienu(1) fizisku personu-palīgu. Ja izsoles dalībnieks pārkāpj šo noteikumu, viņu nepielaiž izsolē.
7. Automašīnu sākumcena noteikta:
Automašīnas izsoles sākumcena noteikta EUR 600.00 (seši simti euro un 00 centi).
8. Izsoles veids: trešā mutiska, atklāta izsole ar augšupejošu soli. Izsoles solis EUR 50.00 (piecdesmit
euro un 00 centi).
9.Izsoles metode: vairāksolīšana, izmantojot uzsaukšanu un piesitienu ar trešo reizi.
10. Automašīnas pirkuma tiesības iegūst solītājs, kas nosolījis augstāko cenu.
11. Pēc nosolīšanas tiek noformēts izsoles protokols, kuru paraksta nosolītājs un izsoles komisija.
12. Rēķinus nosolītājiem par nosolītajām automašīnām izsniedz izsoles dienā pēc izsoles vai vēlāk,
savstarpēji vienojoties.
13. Nosolītājam nosolītā summa, (atskaitot no tās samaksāto drošības naudu), jāsamaksā ar
pārskaitījumu, saskaņā ar Izsolītāja izsniegto rēķinu, 7 (septiņu) dienu laikā pēc tā saņemšanas un
maksājuma orderis jāuzrāda Izsolītājam. Ja noteiktajā laikā nauda nav samaksāta, nosolītājs zaudē
tiesības uz automašīnu un samaksāto drošības naudu.
Ja Izsoles uzvarētājs noteiktajā laikā nosolīto summu nav samaksājis, tad automašīna tiek piedāvāta
pirkt nākošajam augstākās summas solītājam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Pārējiem dalībniekiem drošības nauda tiek atmaksāta.
14. Izsoles komisijai ir tiesības atrisināt jautājumus, kas rodas izsoles gaitā un nav atrunāti šajos
noteikumos, saskaņā ar pastāvošajām LR likumdošanas normām.
15. Izsoles komisijas priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt no izsoles norises telpas personas, kuras traucē
izsoles gaitu.
16. Izziņas par izsoli sniedz:
Viesītē, Brīvības ielā 10, juriste I.Erte , tālrunis: 65245374, mob.t.26424109.
Domes priekšsēdētājs

A.Žuks

15.#
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Par Viesītes pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes pagasta,
''Vecskrāžnieki'' atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2018/ 7
apstiprināšanu
A.Žuks, I.Erte
A.Žuks – informē par sagatavoto lēmuma un noteikumu projektu.
Ierosina apstiprināt sagatavotos projektus.
Deputātiem iebildumu nav.
Nekustamais īpašums ''Vecskrāžnieki'' ar kadastra numuru 5635 016 0043 atrodas Viesītes
novada, Viesītes pagastā, tas sastāv no zemes vienības 21 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5635 016
0043, un īpašuma tiesības Viesītes novada pašvaldībai uz to nostiprinātas Viesītes pagasta
zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1000 0015 6544.
Īpašums ir meža zeme. Nav piebraucamā ceļa, jāvienojas ar apkārtējo zemju īpašniekiem. Personu,
kam būtu pirmpirkuma tiesības uz objektu, nav.
Izsole tiks rīkota 2018.gada 8.jūnijā plkst. 11.00. Izsoles solis EUR 200.00 (divi simti euro un 00
centi).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, tika veikta nekustamā
īpašuma novērtēšana. Pamatojoties uz sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Ivara Šapkina, (LĪVA
profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.131, derīgs līdz 2018.gada 30.maijam) vērtējumu, nekustamā
īpašuma tirgus vērtība noteikta EUR 40 300.00 (četrdesmit tūkstoši trīs simti euro un 00 centi). Īpašuma
kadastrālā vērtība ir EUR 4814.00 un mežaudzes vērtība EUR 3721.00.
Maksa par nekustamā īpašuma novērtēšanu ir EUR 350.00 (trīs simti piecdesmit euro un 00 centi).
Izsoles sākuma un nosacītā cena tiek noteikta EUR 40 650.00 (četrdesmit tūkstoši seši simti
piecdesmit euro.).
Jāapstiprina izsoles noteikumi.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma ''Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanu'' 1.pantu, 3.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 8.pantu un 11.pantu, likuma ''Par pašvaldībām'' 21.panta
19.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr. 1486 ''Kārtība, kādā budžeta
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti'', domes finanšu komitejas 2018.gada 12.aprīļa sēdes lēmumu
(prot.Nr.4), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs,
Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome
NOLEMJ:
1.Atsavināt, pārdodot atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Viesītes novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu Viesītes novada, Viesītes pagasta, ''Vecskrāžnieki'', ar kadastra
numuru 5635 016 0043, sākumcena EUR 40 650.00 (četrdesmit tūkstoši seši simti piecdesmit euro
un 00 centi).
2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus Nr.2018/7 (pielikumā uz 2 lapām).
3. Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs- deputāts Pēteris Līcis
Komisijas locekļi- deputāts Anatolijs Kvitkovs, galvenā grāmatvede Anita Maļinovska, juriste Ināra
Erte, nekustamo īpašumu vecākā speciāliste Svetlana Puzāne.
4.Noteikt izsoles dalības maksu – EUR 30.00 (trīsdesmit euro).
5. Ievietot sludinājumu oficiālajā izdevumā ''Latvijas Vēstnesis'', pašvaldības mājas lapā un
informatīvajā izdevumā ''Viesītes novada vēstis''.
Atbildīgais: pašvaldības juriste I.Erte, izpilddirektore S.Lūse
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
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APSTIPRINĀTS
Ar Viesītes novada domes
2018.gada 19.aprīļa lēmumu Nr.15; prot. Nr.5
Viesītes novada pašvaldības noteikumi Nr.2018/ 7
Nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes pagasta, ''Vecskrāžnieki''
atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi
Viesītes novada, Viesītē
1.Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam
īpašumam Viesītes novada, Viesītes pagasta, ''Vecskrāžnieki'' pircēja noteikšanai saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumu.
2.Ziņas par izsolē pārdodamo objektu :
Viesītes novads, Viesītes pagasts, ''Vecskrāžnieki'', kadastra numurs 5635 016 0043; sastāv no 1
(vienas) zemes vienības 21 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5635 016 0043. Uz zemes īpašumu
īpašuma tiesības nostiprinātas Viesītes novada pašvaldībai Viesītes pagasta zemesgrāmatā, nodalījumā
Nr. 1000 0015 6544.
3.Objekts ir meža zeme. Nav piebraucamā ceļa, jāvienojas ar apkārtējo zemju īpašniekiem.
4.Objekta izsoles sākotnējā un nosacītā cena ir noteikta: EUR 40 650.00 (četrdesmit tūkstoši seši
simti piecdesmit euro un 00 centi).
5. Cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis): katru nākamo reizi EUR 200 (divi simti euro).
6. Apgrūtinājumi: nav.
7. Personu, kam būtu pirmpirkuma tiesības uz īpašumu, nav.
8. Izsole notiks 2018.gada 8.jūnijā plkst.11.00 Viesītes novada, Viesītē, Brīvības ielā 10.
9.Izsoles norise:
Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsole notiks vienā kārtā.
10.Izsoles dalībnieku reģistrācija:
10.1.Pieteikumus izsolei var iesniegt līdz 2018.gada 7.jūnijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes
novada pašvaldības kancelejā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
10.2.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.
10.3.Nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas ieskaitāms Viesītes novada pašvaldībai A/S
SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV66UNLA0009013130395.
10.4.Nodrošinājums tiek atmaksāts nedēļas laikā pēc izsoles šādos gadījumos:
10.4.1.tiem izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši pārdodamo objektu;
10.4.2.ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu izsoles rīkotāja vainas dēļ.
10.5.Nodrošinājums tiek ieskaitīts objekta pirkuma maksā objekta ieguvējam.
10.6.Līdz izsoles dienai iesniedzami arī sekojoši dokumenti:
10.6.1. 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;
10.6.2. Fiziskām personām- pases kopija un izziņa par deklarēto dzīves vietu.
11. Pirkuma maksa maksājama euro.
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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, izsole tiek pārtraukta un objekts pārvērtēts.
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 nosolīto cenu dod izsoles
dalībnieks, kurš solīja augstāko cenu pirms pircēja nosolītās cenas un izpilda Izsoles noteikumus.
13. Izsoles dalības maksa – EUR 30.00 (trīsdesmit euro) ieskaitāma Viesītes novada pašvaldībai A/S
SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV66UNLA0009013130395.
14.Izziņas par izsoli sniedz Viesītes novada Viesītē, Brīvības ielā 10, domes juriste, t. 65245374,
26424109.
Viesītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

A.Žuks

16.#
Par Viesītes pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes pagasta,
''Jaunnomalnieki'' atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2018/ 8
apstiprināšanu
A.Žuks
A.Žuks – informē par sagatavoto lēmuma un noteikumu projektu.
Ierosina apstiprināt sagatavotos projektus.
Deputātiem iebildumu nav.
Nekustamais īpašums ''Jaunnomalnieki'' ar kadastra numuru 5635 016 0037 atrodas Viesītes
novada, Viesītes pagastā, tas sastāv no zemes vienības 27.8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5635 016
0037, un īpašuma tiesības Viesītes novada pašvaldībai uz to nostiprinātas Viesītes pagasta
zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1000 0015 6549.
Īpašums ir meža zeme. Piebraucamā ceļa nav, jāvienojas ar apkārtējo zemju īpašniekiem.
Personu, kam būtu pirmpirkuma tiesības uz objektu, nav.
Izsole tiks rīkota 2018.gada 8.jūnijā plkst. 10.00. Izsoles solis EUR 200.00 (divi simti euro un 00
centi).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, tika veikta nekustamā
īpašuma novērtēšana. Pamatojoties uz sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Ivara Šapkina, (LĪVA
profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.131, derīgs līdz 2018.gada 30.maijam) vērtējumu, nekustamā
īpašuma tirgus vērtība noteikta EUR 53700.00 (piecdesmit trīs tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi).
Īpašuma kadastrālā vērtība ir EUR 8571.00 un mežaudzes vērtība EUR 5242.00. Maksa par nekustamā
īpašuma novērtēšanu ir EUR 400.00 (četri simti euro un 00 centi).
Izsoles sākuma un nosacītā cena tiek noteikta EUR 54100.00 (piecdesmit četri tūkstoši viens simts
euro.).
Jāapstiprina izsoles noteikumi.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma ''Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanu'' 1.pantu, 3.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 8.pantu un 11.pantu, likuma ''Par pašvaldībām'' 21.panta
19.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr. 1486 ''Kārtība, kādā budžeta
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti'', domes finanšu komitejas 2018.gada 12.aprīļa sēdes lēmumu
(prot.Nr.4), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs,
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Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome
NOLEMJ:
1.Atsavināt, pārdodot atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Viesītes novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu Viesītes novada, Viesītes pagasta, ''Jaunnomalnieki'', ar kadastra
numuru 5635 016 0037, sākumcena EUR 54100.00 (piecdesmit četri tūkstoši viens simts euro un 00
centi).
2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus Nr. 2018/8 (pielikumā uz 2 lapām).
3. Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs- deputāts Pēteris Līcis
Komisijas locekļi- deputāts Anatolijs Kvitkovs, galvenā grāmatvede Anita Maļinovska, juriste Ināra
Erte, nekustamo īpašumu vecākā speciāliste Svetlana Puzāne.
4. Noteikt izsoles dalības maksu – EUR 30.00 (trīsdesmit euro).
5. Ievietot sludinājumu oficiālajā izdevumā ''Latvijas Vēstnesis'', pašvaldības mājas lapā un
informatīvajā izdevumā ''Viesītes novada vēstis''.
Atbildīgais: pašvaldības juriste I.Erte, izpilddirektore S.Lūse
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai

APSTIPRINĀTS
Ar Viesītes novada domes
2018.gada 19.aprīļa lēmumu Nr.16; prot. Nr.5
Viesītes novada pašvaldības noteikumi Nr.2018/8
Nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes pagasta, ''Jaunnomalnieki''
atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi
Viesītes novada, Viesītē
1.Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam
īpašumam Viesītes novada, Viesītes pagasta, ''Jaunnomalnieki'' pircēja noteikšanai saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumu.
2.Ziņas par izsolē pārdodamo objektu :
Viesītes novads, Viesītes pagasts, ''Jaunnomalnieki'', kadastra numurs 5635 016 0037; sastāv no 1
(vienas) zemes vienības 27.8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5635 016 0037. Uz zemes īpašumu
īpašuma tiesības nostiprinātas Viesītes novada pašvaldībai Viesītes pagasta zemesgrāmatā, nodalījumā
Nr. 1000 0015 6549.
3.Objekts ir meža zeme. Piebraucamā ceļa nav, jāvienojas ar apkārtējo zemju īpašniekiem.
4.Objekta izsoles sākotnējā un nosacītā cena ir noteikta: EUR 54100.00 (piecdesmit četri tūkstoši
viens simts euro un 00 centi).
5. Cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis): katru nākamo reizi EUR 200 (divi simti euro).
6. Apgrūtinājumi: nav
7. Personu, kam būtu pirmpirkuma tiesības uz īpašumu, nav.
8. Izsole notiks 2018.gada 8.jūnijā plkst.10.00 Viesītes novada, Viesītē, Brīvības ielā 10.
9.Izsoles norise:
Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsole notiks vienā kārtā.
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10.Izsoles dalībnieku reģistrācija:
10.1.Pieteikumus izsolei var iesniegt līdz 2018.gada 7.jūnijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada
pašvaldības kancelejā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
10.2.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.
10.3.Nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas ieskaitāms Viesītes novada pašvaldībai A/S
SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV66UNLA0009013130395.
10.4.Nodrošinājums tiek atmaksāts nedēļas laikā pēc izsoles šādos gadījumos:
10.4.1. tiem izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši pārdodamo objektu;
10.4.2. ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu izsoles rīkotāja vainas dēļ.
10.5.Nodrošinājums tiek ieskaitīts objekta pirkuma maksā objekta ieguvējam.
10.6.Līdz izsoles dienai iesniedzami arī sekojoši dokumenti:
10.6.1. 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;
10.6.2. Fiziskām personām- pases kopija un izziņa par deklarēto dzīves vietu.
11. Pirkuma maksa maksājama euro.
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, izsole tiek pārtraukta un objekts pārvērtēts.
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 nosolīto cenu dod izsoles
dalībnieks, kurš solīja augstāko cenu pirms pircēja nosolītās cenas un izpilda Izsoles noteikumus.
13. Izsoles dalības maksa – EUR 30.00 (trīsdesmit euro) ieskaitāma Viesītes novada pašvaldībai A/S
SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV66UNLA0009013130395.
14.Izziņas par izsoli sniedz Viesītes novada Viesītē, Brīvības ielā 10, domes juriste, t. 65245374,
26424109.
Viesītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

A.Žuks

17.#
Par Viesītes pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes pagasta,
''Jaunmucenieki'' atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2018/ 9
apstiprināšanu
A.Žuks
A.Žuks – informē par sagatavoto lēmuma un noteikumu projektu.
Ierosina apstiprināt sagatavotos projektus.
Deputātiem iebildumu nav.
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Nekustamais īpašums ''Jaunmucenieki'' ar kadastra numuru 5635 007 0083 atrodas Viesītes
novada, Viesītes pagastā, tas sastāv no zemes vienības 16,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5635 007
0083, un īpašuma tiesības Viesītes novada pašvaldībai uz to nostiprinātas Viesītes pagasta
zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1000 0015 6553.
Īpašums ir meža zeme.
Personu, kam būtu pirmpirkuma tiesības uz objektu, nav.
Izsole tiks rīkota 2018.gada 8.jūnijā plkst. 9.00. Izsoles solis EUR 200.00 (divi simti euro un 00
centi).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, tika veikta nekustamā
īpašuma novērtēšana. Pamatojoties uz sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Ivara Šapkina, (LĪVA
profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.131, derīgs līdz 2018.gada 30.maijam) vērtējumu, nekustamā
īpašuma tirgus vērtība noteikta EUR 40 300.00 (četrdesmit tūkstoši trīs simti euro un 00 centi). Īpašuma
kadastrālā vērtība ir EUR 5215.00 un mežaudzes vērtība EUR 3037.00.
Maksa par nekustamā īpašuma novērtēšanu ir EUR 350.00 (trīs simti piecdesmit euro un 00 centi).
Izsoles sākuma un nosacītā cena tiek noteikta EUR 40 650.00 (četrdesmit tūkstoši seši simti
piecdesmit euro.).
Jāapstiprina izsoles noteikumi.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma ''Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanu'' 1.pantu, 3.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 8.pantu un 11.pantu, likuma ''Par pašvaldībām'' 21.panta
19.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr. 1486 ''Kārtība, kādā budžeta
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti'', domes finanšu komitejas 2018.gada 12.aprīļa sēdes lēmumu
(prot.Nr.4), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs,
Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome
NOLEMJ:
1.Atsavināt, pārdodot atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Viesītes novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu Viesītes novada, Viesītes pagasta, ''Jaunmucenieki'', ar kadastra
numuru 5635 007 0083, sākumcena EUR 40 650.00 (četrdesmit tūkstoši seši simti piecdesmit euro
un 00 centi).
2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības izsoles Noteikumus Nr.2018/ 9 (pielikumā uz 2 lapām).
3. Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs- deputāts Pēteris Līcis
Komisijas locekļi- deputāts Anatolijs Kvitkovs, galvenā grāmatvede Anita Maļinovska, juriste Ināra
Erte, nekustamo īpašumu vecākā speciāliste Svetlana Puzāne.
4. Noteikt izsoles dalības maksu – EUR 30.00 (trīsdesmit euro).
5. Ievietot sludinājumu oficiālajā izdevumā ''Latvijas Vēstnesis'', pašvaldības mājas lapā un
informatīvajā izdevumā ''Viesītes novada vēstis''.
Atbildīgais: pašvaldības juriste I.Erte, izpilddirektore S.Lūse
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai

APSTIPRINĀTS
Ar Viesītes novada domes
2018.gada 19.aprīļa lēmumu Nr.17; prot. Nr.5
Viesītes novada pašvaldības noteikumi Nr.2018/ 9
Nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes pagasta, ''Jaunmucenieki''
atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi
Viesītes novada, Viesītē
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1.Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam
īpašumam Viesītes novada, Viesītes pagasta, ''Jaunmucenieki'' pircēja noteikšanai saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumu.
2.Ziņas par izsolē pārdodamo objektu :
Viesītes novads, Viesītes pagasts, ''Jaunmucenieki'', kadastra numurs 5635 007 0083; sastāv no 1
(vienas) zemes vienības 16,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5635 007 0083. Uz zemes īpašumu
īpašuma tiesības nostiprinātas Viesītes novada pašvaldībai Viesītes pagasta zemesgrāmatā, nodalījumā
Nr. 1000 0015 6553.
3.Objekts ir meža zeme.
4.Objekta izsoles sākotnējā un nosacītā cena ir noteikta : EUR 40 650.00 (četrdesmit tūkstoši seši
simti piecdesmit euro un 00 centi).
5. Cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis): katru nākamo reizi EUR 200 (divi simti euro).
6. Apgrūtinājumi:
6.1. Autoceļa V821 aizsargjosla 0,6 ha.
6.2. Gaisvadu sakaru līnijas aizsargjosla 0,1 ha.
7. Personu, kam būtu pirmpirkuma tiesības uz īpašumu, nav.
8. Izsole notiks 2018.gada 8.jūnijā plkst.9.00 Viesītes novada, Viesītē, Brīvības ielā 10.
9.Izsoles norise:
Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsole notiks vienā kārtā.
10.Izsoles dalībnieku reģistrācija:
10.1.Pieteikumus izsolei var iesniegt līdz 2018.gada 7.jūnijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada
pašvaldības kancelejā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
10.2.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.
10.3.Nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas ieskaitāms Viesītes novada pašvaldībai A/S SEB
banka, kods UNLALV2X, konts LV66UNLA0009013130395.
10.4.Nodrošinājums tiek atmaksāts nedēļas laikā pēc izsoles šādos gadījumos:
10.4.1. tiem izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši pārdodamo objektu;
10.4.2. ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu izsoles rīkotāja vainas dēļ.
10.5.Nodrošinājums tiek ieskaitīts objekta pirkuma maksā objekta ieguvējam.
10.6.Līdz izsoles dienai iesniedzami arī sekojoši dokumenti:
10.6.1. 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;
10.6.2. Fiziskām personām- pases kopija un izziņa par deklarēto dzīves vietu.
11. Pirkuma maksa maksājama euro.
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, izsole tiek pārtraukta un objekts pārvērtēts.
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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 nosolīto cenu dod izsoles
dalībnieks, kurš solīja augstāko cenu pirms pircēja nosolītās cenas un izpilda Izsoles noteikumus .
13. Izsoles dalības maksa – EUR 30.00 (trīsdesmit euro) ieskaitāma Viesītes novada pašvaldībai A/S
SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV66UNLA0009013130395.
14.Izziņas par izsoli sniedz Viesītes novada Viesītē, Brīvības ielā 10, domes juriste, t. 65245374,
26424109.
Viesītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

A.Žuks

18.#
Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2018/ 2 ”Par grozījumiem
2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2018/1 „Par Viesītes novada pašvaldības
2018.gada budžetu” apstiprināšanu
-------------------------------------------------------------------------------A.Žuks, L.Medvecka
L.Medvecka – ziņo par sagatavoto saistošo noteikumu projektu par grozījumiem budžetā. Informē par
sagatavoto paskaidrojuma rakstu.
J.Līcis – kāpēc apkurei papildus finansējums pie saimnieciskajiem izdevumiem, tarifi taču nav mainīti
un palielināti. Kā tad rudenī būs plānota apkure Smilšu ielā 39.
L.Medvecka – skaidro, ka nebija budžetā plānotas tik lielas izmaksas, līdz ar to, budžeta grozījumos tās
ir jāiekļauj pēc fakta.
A.Žuks – jaunā VSAC ēka tiks nosiltināta un turpmāk nedrīkstēs būt lielākas izmaksas.
P.Līcis – kas tad notiek kopmītņu ēkā, ja tās tiek kurinātas.
A.Maļinovska – apkure kopmītnēs nav noslēgta, jo to izmanto gan kā dienesta viesnīcu (kopmītnes),
gan citām vajadzībām
A.Žuks – tur atrodas Sporta klubs, kā arī sporta skolas nometnes notiek.. Apstiprināts projekts dienas
centra izveidei. Kā kopmīnes tika pārņemtas, tā visu laiku arī maksā par to uzturēšanu.
M.Lācis – varbūt tur varētu izveidot dzīvesvietu maznodrošinātajām un trūcīgajām personām. Sakārtot
un, lai dzīvo tur.
A.Žuks – tas būtu atsevišķi skatāms jautājums. Ja citu ierosinājumu vai priekšlikumu nav, tad ierosina
balsot par saistošo noteikumu projektu.
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”, domes
finanšu komitejas 2018.gada 12.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), atklāti balsojot, par- 7 balsis
(Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis,
Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Viesītes novada domes saistošos noteikumus Nr.2018/2 „Par
grozījumiem 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2018/1 „Par Viesītes novada
pašvaldības 2018.gada budžetu”.
2. Saistošie noteikumi Nr.2018/2 „Par grozījumiem 2018.gada 18.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2018/2 „Par Viesītes novada pašvaldības 2018.gada budžetu” stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
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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.2018/2 „Par grozījumiem 2018.gada 18.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2018/1 „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 19.aprīļa sēdes
lēmumu Nr.18 (protokols Nr.5)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viesītes novada Viesītē
2018.gada 19.aprīlī

Nr.2018/2

Par grozījumiem 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos „Par Viesītes novada
pašvaldības 2018.gada budžetu”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām”15.pantu 43.pantu un 46.pantu, likumiem
„Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu un finanšu vadību”,
„Par valsts budžetu 2018.gadam”
Saistošie noteikumi nosaka Viesītes novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta grozīto
ieņēmumu un izdevumu apmēru.
Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības pamatbudžetu 2018.gadam šādā apmērā
(1.pielikums):
Kārtējā gada ieņēmumi – 4385746 euro,
Kārtējā gada izdevumi – 6115684 euro,
Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 42700 euro.
Novada domes priekšsēdētājs

A.Žuks

2.pielikums
Viesītes novada pašvaldības
2018.gada 19.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.2018/2
“ Par grozījumiem 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2018/1
“ Par Viesītes novada pašvaldības 2018.gada budžetu”
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Paskaidrojuma raksts.
Veikt grozījumus pamatbudžeta ieņēmumos (1. pielikums):
1. Precizēt ieņēmumus no dividendēm par 2829 EUR, palielinot ieņēmumus kodā 08.390.
2. Palielināt ieņēmumus par naudas sodiem, ko uzliek pārējās iestādes 40 EUR ieņēmumu kodā
10.199.
3. Ņemt uzskaitē ieņēmumus no neapbūvētu zemes gabalu privatizācijas 875 EUR ieņēmumu kodā
12.313.
4. Precizēt procentu maksājumus par saistībām palielinot ieņēmumus par 1245 EUR ieņēmumu
kodā 12.395
5. Palielināt ieņēmumus par pašvaldības kustamā īpašuma realizāciju par 2080 EUR ieņēmumu
kodā 13.400.
6. Precizēt ieņēmumus projekta “ Atver sirdi Zemgalē” realizācijai 1000 EUR ieņēmumu kodā
17.200.
7. Ņemt uzskaitē saņemtās mērķdotācijas audžuģimeņu bērnu uzturnaudas palielināšanai 250 EUR
ieņēmumu kodā 18.620.
8. Saņemtas mērķdotācijas 490 EUR piemaksām sociālajiem darbiniekiem par darbu ar ģimenēm
ar bērniem ieņēmumu kodā 18.6206.
9. Saņemti uzturēšanas izdevumu transferti projektu īstenošanai ieņēmumu kodā 18.630 EUR
4158 t.sk. 2128.50 EUR gala maksājums, projekta “Aprīkojuma iegāde Viesītes Jauniešu
iniciatīvu centram” realizācijai, 1836 EUR projektam “Vietējās sabiedrības veselības
veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā”.
10. Saskaņā ar noslēgto līg.Nr.2018-1-VIZ-M04007 no 07.03.2018 ar Valsts Kultūrkapitāla fondu
saņemti līdzekļi 854 EUR projekta “Materiāltehniskās bāzes uzlabošana profesionālās ievirzes
programmas “ Vizuāli plastiskā māksla” īstenošanai Viesītes Mūzikas un mākslas skolā”
ieņēmumu kodā 18.690.
11. Palielināt pārējos ieņēmumus no citām pašvaldībām par pakalpojumu sniegšanu ieņēmumu kodā
19.250 par 30 EUR.
12. Palielināt pārējos ieņēmumus kodā 21.499 par saņemto finansējumu 1428 EUR Viesītes
vidusskolas Eiropas Savienības Erasmus + programmas projekta “Recognize, remedy and reengage” īstenošanai.
13. Ņemt uzskaitē saņemto finansējumu 13610.27 EUR no sadarbības partnera pārrobežu LatLit
projekta “Travel smart-visit Lithuanija and Latvia” ietvaros ieņēmumu kodā 21499.
Veikt grozījumus pamatbudžeta izdevumos (1. pielikums)::
1. Palielināt izdevumus Viesītes saimniecības nodaļai par 17081 EUR t.sk.6000 EUR no budžeta
līdzekļu ieņēmumiem apkures izdevumiem (izdevumu kods 2221), investīcijām (RV1.1, U1,
6.p.) 2780 EUR, no tām 535 EUR no budžeta līdzekļu ieņēmumiem cirkulācijas sūkņa iegādei
(izdevumu kods 5232), 1270 EUR no budžeta līdzekļu ieņēmumiem dekoratīvo elementu
pilsētas labiekārtošanai iegādei (izdevumu kods 5239), 975 EUR no budžeta līdzekļu
ieņēmumiem paskaidrojošā raksta “ Atpūtas vietas pie Viesītes ezera labiekārtošanai”
sagatavošanai (izdevumu kods 5240), 8301 EUR papildus līdzekļi no Viesītes novada rezerves
fonda pašvaldības ceļa V19 “ Jaunkančuki-Priede-Ikšķiles” pārbūvei (investīcijas RV3.2, U14,
54.p.)(izdevumu kods 5250).
2. Palielināt izdevumus pirmskolas izglītības iestādes “ Zīlīte” izdevumiem par EUR 1140 no
budžeta līdzekļu ieņēmumiem t.sk.456 EUR darbinieku kvalitātes piemaksas nodrošināšanai
(Viesītes novada domes Finanšu komitejas 2018.gada 12.aprīļa lēmums Nr.18) (izdevumu kods
1000), 544 EUR vienreizēja pabalsta (miršanas) izmaksai (izdevumu kods 1200), 140 EUR
pedagogu pieredzes apmaiņas braucienam uz Ukrainu (Viesītes novada domes Finanšu
komitejas 2018.gada 12.aprīļa lēmums Nr.3) izdevumu kods 2121.
3. Palielināt izdevumus vispārējās izglītības iestādēm par 280 EUR no budžeta līdzekļu
ieņēmumiem t.sk. 140 EUR Viesītes vidusskolas pedagogu pieredzes apmaiņas braucienam uz
Ukrainu (Viesītes novada domes Finanšu komitejas 2018.gada 12.aprīļa lēmums Nr.3 izdevumu
kods 2121, Rites pamatskolas pedagogu pieredzes apmaiņas braucienam uz Ukrainu (Viesītes
novada domes Finanšu komitejas 2018.gada 12.aprīļa lēmums Nr.3) izdevumu kods 2121.
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4. Viesītes Mūzikas un mākslas skolai izdevumus palielināt par 970 EUR, t.sk. investīcijas (RV3.3,
U15, 55p.) 830 EUR no projekta līdzekļiem keramikas apdedzināšanas krāsniņas iegādei
(izdevumu kods 5220), 140 EUR pedagogu pieredzes apmaiņas braucienam uz Ukrainu (Viesītes
novada domes Finanšu komitejas 2018.gada 12.aprīļa lēmums Nr.3) izdevumu kods 2121 no
budžeta līdzekļu ieņēmumiem.
5. Viesītes sociālā dienesta izdevumus palielināt par 1390 EUR t.sk. 490 no projekta līdzekļiem
sociālo darbinieku piemaksām darbam ar ģimenēm ar bērniem (izdevumu kods 1000),
investīcijām (RV2.1, U3, 17.p.) no budžeta līdzekļu ieņēmumiem 900 EUR, no tām 580 EUR
jaunu MS Windows un MS Office programmu iegādei (izdevumu kods 5121), 320 EUR metāla
skapja pirkšanai (izdevumu kods 5239).
6. Pārējās struktūrvienībās veikt iekšējos savstarpējos grozījumus, nemainot budžeta kopējo
izdevumu summu.
Domes priekšsēdētājs

A.Žuks

19.#
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
A.Žuks, M.Blitsons, A.Kvitkovs, J.Līcis
M.Blitsons – informē par sagatavoto lēmuma projektu un ierosina papildus iekļaut 8.puktu un
9.punktu par dzīvokļu piešķiršanu 2 personām.
Deputātiem iebildumu nav, piekrīt papildināt lēmumu.
A.Kvitkovs – kāda ir atšķirība privāto un pašvaldības dzīvokļu līgumus. Vai īres līgumos arī
iekļauta apsaimniekošanas maksa. Jābūt divām pozīcijām – īrei un apsaimniekošanai. Privātajiem
tikai viena – apsaimniekošana.
M.Blitsons – privātajiem dzīvokļiem tiek slēgti apsaimniekošanas līgumi, bet īres dzīvokļiem īres
līgumi. Īres maksā ir iekļauta gan īres, gan apsaimniekošanas maksa un līdz ar to, īres dzīvokļiem
maksa ir nedaudz lielāka nekā privātajiem dzīvokļiem.
J.Līcis – privātais ir vienā līmenī ar īrnieku.
M.Blitsons – jā, atšķirība maksā ir neliela, daži centi.
A.Kvitkovs – vai īrniekiem nevajadzētu būt diviem līgumiem – īres un apsaimniekošanas.
I.Erte- nē, viens līgums – īres līgums, tikai maksājumam jābūt dalītam, par īri un
apsaimniekošanu.
J.Līcis – vajadzētu šo jautājumu skatīt nākošajā finanšu komitejā, jo ēku apsaimniekošana
neparādās.
P.Līcis – vai dzīvojamām mājām ir apsaimniekošanas naudas uzkrājumi, vai var iegūt
informāciju, cik katra māja ir uzkrājusi.
Vienmēr jau lielākās problēmas ir komunālie jautājumi un ceļi.
I.Erte – var jau pašvaldība pati iekasēt naudu un veikt apsaimniekošanu.
M.Blitsons – lēmums par uzkrājuma veidošanu nav pieņemts.
Deputāti debatē par daudzīvokļu dzīvojamo māju “Dzeņi 1”, Elkšņos un Meža iela 19, Viesītē.
A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu.
Pamats: Komunālo jautājumu komisijas 11.04.2018. sēdes
ierosinājums
Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu

risināšanā” 10.pantu un Viesītes novada domes 2011.gada saistošajiem noteikumiem Nr.1
"Kārtība, kādā Viesītes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā"
(prot.Nr.2;5), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs
Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes
novada dome NOLEMJ:

36

1. Atteikt uzņemt A.A. dzīvokļu rindā, jo persona neietilpst kategorijā (2011.gada
saistošie noteikumi Nr.1 “Kārtība, kādā Viesītes novada pašvaldība sniedz palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā”), kam pašvaldība piešķir dzīvojamo platību.
2. Uzņemt A.L.dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli “Aronijas 5”-10, Lone, Saukas pag.,
Viesītes nov. Slēgt terminēto īres līgumu līdz 30.09.2018.
3. Atteikt B. S. dzīvokļa “Aronijas 5”-10, Lone, Saukas pag., Viesītes nov. piešķiršanu,
jo dzīvoklis rindas kārtībā ir piešķirt citai personai (nav vairāk pieejams).
4. Atteikt E.Z. dzīvokļa “Aronijas 5”-10, Lone, Saukas pag., Viesītes nov. piešķiršanu,
jo nav juridiska pamata to darīt (nav deklarēta viesītes novadā).
5. Uzņemt V.C.. nelabiekārtotu dzīvokļu rindā.
6. Uzņemt I. K. dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Meža ielā 17-13, Viesītē, Viesītes
novadā. Slēgt terminēto īres līgumu līdz 30.09.2018.
7. Atļaut A.P.dzīvokļa Jaunā iela 6-14, Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes nov. maiņu uz dzīvokli
Sporta ielā 13a-8, Viesītē, Viesītes novadā.
8. Piešķirt I.S. dzīvokli Pavasara iela 4A-32, Viesītē, Viesītes novads. Slēgt terminēto īres
līgumu līdz 30.09.2018.
9. Piešķirt M.K, dzīvokli Raiņa iela 42-3A, Viesītē, Viesītes novads. Slēgt terminēto īres
līgumu līdz 30.09.2018.
Zināšanai: SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, iedzīvotāju reģistram, komunālo jautājumu
komisijai

20.#
Par īres līgumu pagarināšanu
M.Blitsons, M.Lācis, S.Andruškeviča, A.Žuks, I.Erte
M.Blitsons – informē par komisijas sēdē sagatavoto lēmuma projektu, par līgumu pagarināšanu.
M.Lācis – ierosina nepagarināt īres līgumus personām, kurā, parāds ir virs EUR 1000,- Ja
īrnieki ignorē aicinājumus ierasties uz sēdēm, tad nepagarinām līgumu. Kuri atnāca, tiem
pagarinām, kuri neatnāca, tiem nē. Vajadzētu arī ierādīt citas dzīvesvietas.
M.Blitsons – no dzīvokļa var “izcelt” tikai ar tiesas lēmumu.
M.Lācis – pašvaldība ierādītu dzīvesvietu kopmītnēs tiem, kuri nemaksā.
S.Andruškeviča – jāvienojas, no kādas summas pašvaldība jau sniedz prasību tiesā un piekrīt
pārcelšani uz kopmītnēm.
I.Erte – jāslēdz vienošanās, ka pārceļas uz citu dzīvojamo platību. Jāveido komisija un vēlreiz
visi jāapseko.
Deputāte Iveta Līce aiziet no sēdes.
A.Žuks – ierosina īres līgumu pirmajā un otrajā punktā pagarināt tikai līdz 31.05.2018. un ņemt
vērā deputāta M.Lāča ierosinājumus.
Deputāti piekrīt ierosinājumam.
Pamats: Komunālo jautājumu komisijas 11.04.2018. sēdes
ierosinājums
Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, likumu „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 10.pantu un Viesītes novada domes 2011.gada saistošajiem noteikumiem
Nr.1 "Kārtība, kādā Viesītes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā"
(prot.Nr.2;5), atklāti balsojot, par- 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs
Kvitkovs, Māris Lācis, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut pagarināt īres līgumus līdz 31.05.2018. šādiem īrniekiem: (50 personām)
2.Atļaut pagarināt īres līgumus līdz 31.05.2018. šādiem īrniekiem(12 personām)
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3.Atļaut slēgt beztermiņa īres līgumus šādiem īrniekiem: (11 personām)
4.SIA „ Viesītes komunālā pārvalde” veikt nepieciešamās izmaiņas īrnieku īres līgumā.
Izpildei: SIA “Viesītes komunālā pārvalde”
Zināšanai: Komunālo jautājumu komisijai

21.#
Pamats: Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
12.panta pirmās daļas 2.punkts,
Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumi Nr.72 ''Kārtība,
kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu''
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
I.Erte
I.Erte- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks - ierosina apstiprināt projektu.
Atklāti balsojot, par- 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs,
Māris Lācis, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.Anulēt ziņas par S. N. deklarēto dzīvesvietu Viesītes novada, Saukas pagasta, Lone,
‘’Aronijas 2’’-7.
2. Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā un
paziņot uz deklarēto dzīvesvietu.
3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.p.2.d.. šo domes lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Jelgavā, Atmodas ielā 19) viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā.
Zināšanai: SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, iedzīvotāju reģistram

22.#
Par dzīvokļu īpašumu maiņu
I.Erte, A.Žuks
I.Erte- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks - ierosina apstiprināt projektu.

1. Ar 2018.gada 18.janvāra Viesītes novada domes lēmumu nr. 26., prot.Nr.1 tika nolemts
mainīt D.M. piederošo dzīvokļa īpašumu ‘’Birzes’’-3, Saukas pagasts, Viesītes novads pret
Viesītes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu ‘’Ābelītes 1’’-3, Saukas pagasts,
Viesītes novads.
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2. Uz šo brīdi pašvaldības dzīvoklis ir ierakstīts zemesgrāmatā un abi dzīvokļa īpašumi ir
novērtēti.
3. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 3.punkts pieļauj, ka
publiskas personas mantu var mainīt. Savukārt likuma 38.panta pirmā daļa nosaka, ka Publiskas
personas nekustamo īpašumu var mainīt pret līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams
publiskas personas funkciju izpildes nodrošināšanai. Dzīvokļa īpašumi tiek mainīti, lai sniegtu
palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, kā to nosaka likuma ‘’Par pašvaldībām’’
15.panta pirmās daļas 9.punkts.
4. D. M. piederošā dzīvokļa īpašuma tirgus novērtējums ir EUR 820.00 (astoņi simti
divdesmit euro un 00 centi), bet Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa tirgus
novērtējums ir EUR 1000.00 (viens tūkstotis euro un 00 centi). Kā nosaka Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 8.pants,nosacītā cena dzīvokļu īpašumiem tiek noteikta atbilstoši
tirgus novērtējumam, jo tā ir augstāka par kadastrālo novērtējumu. Pamatojoties uz likuma trešo
daļu, maiņa ir iespējama, jo īpašumu nosacītās cenas starpība nepārsniedz 20 procentus.
Starpība ir sedzama naudā.
5. Tā kā dzīvokļa īpašumu starpība ir EUR 180.00 (viens simts astoņdesmit euro un 00 centi)
un pašvaldības dzīvoklim ir lielāka vērtība par šo summu, tad D.M. jāsedz cenas starpība, kā to
nosaka Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 38.panta trešā daļa.
6.Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 9.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3.panta pirmās daļas 3.punktu, 8.pantu, 38.pantu, 41.panta pirmo daļu, atklāti balsojot, par- 6
balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Juris Līcis,
Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
6.1. Mainīt D. M.----- piederošo dzīvokļa īpašumu ‘’Birzes’’-3, Saukas pagasts, Viesītes
novads, ar kadastra numuru 56889002683, sastāvošu no dzīvokļa Nr. 3(trīs) un ar to saistītajām
467/1963 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes un trim palīgēkām, kas atrodas
Viesītes novada, Saukas pagasta, ‘’Birzēs’’, pret Viesītes novada pašvaldībai piederošo
dzīvokļa īpašumu ‘’Ābelītes 1’’-3, Saukas pagasts, Viesītes novads ar kadastra numuru
56889000011, sastāvošu no dzīvokļa Nr. 3(trīs) un ar to saistītajām 491/ 2003 domājamām
daļām no četrām būvēm, kas atrodas Viesītes novada, Saukas pagasta, ‘’Ābelītēs 1’’.
6.2.D. M. iemaksāt pašvaldības kontā EUR 180.00 (viens simts astoņdesmit euro un 00
centus), sedzot dzīvokļu nosacītās cenas starpību.
6.3. Pēc nosacīto cenu starpības apmaksas slēgt maiņas līgumu ar D.M. par dzīvokļu
maiņu un parakstīt nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu nodaļai.
7.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Jelgavā, Atmodas ielā 19, LV 3007)
7 (septiņu) dienu laikā no tā pieņemšanas dienas.
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, iedzīvotāju
reģistram

23.#
Par Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas
nolikuma un sastāva apstiprināšanu
A.Žuks
A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks - ierosina apstiprināt projektu.
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Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma (turpmāk – Likums) 11. panta
pirmās daļas 2. punktā noteikts, ka pašvaldības domes uzdevums ir apstiprināt sadarbības
teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu un sastāvu.
Likuma 11.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka: Ja pašvaldības domes priekšsēdētājs ir
iecelts par sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāju, viņš nodrošina,
ka sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personām tiek
izstrādāts, ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu saskaņots un katras pašvaldības domei
apstiprināšanai iesniegts sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums.
Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra noteikumu Nr. 582 “Noteikumi
par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” (turpmāk – Noteikumi)
10.1. apakšpunktam, civilās aizsardzības komisija izstrādā komisijas nolikumu.
Atbilstoši Likuma 11.panta devītajai daļai, ja sadarbības teritoriju veido vairākas
pašvaldības, tad sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs ir pēc
iedzīvotāju skaita lielākās pašvaldības domes priekšsēdētājs vai arī tas pašvaldības domes
priekšsēdētājs, kuru ar vienkāršu balsu vairākumu ir ievēlējuši pārējo pašvaldību domju
priekšsēdētāji, bet viņa vietnieki ir pārējo pašvaldību domju priekšsēdētāji un šā
likuma 10.panta pirmās daļas 6.punktā minētā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
amatpersona.
Noteikumu 9.punkts paredz, ka komisija ar vienkāršu balsu vairākumu nosaka to
komisijas priekšsēdētāja vietnieku, kurš komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda
komisijas priekšsēdētāja pienākumus.
2017.gada 15.novembrī notika Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības
komisijas sēde, kurā par komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēts Jēkabpils pilsētas domes
priekšsēdētājs Raivis Ragainis, bet par komisijas priekšsēdētāja vietnieku, kurš komisijas
priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda komisijas priekšsēdētāja pienākumus ievēlēts Krustpils
novada domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 61.pantu, Civilās aizsardzības un
katastrofu pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktu, ceturtās daļas 1. un 2.punktu,
devīto daļu, Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra noteikumu Nr.582 „Noteikumi par
pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 5., 6., 7.punktu, ņemot vērā
Finanšu komitejas 12.04.2018. lēmumu (protokols Nr.7, 8.§), atklāti balsojot, par- 6 balsis
(Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Juris Līcis, Pēteris
Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas
nolikumu (pielikumā).
2. Apstiprināt Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju šādā
sastāvā:
2.1. Komisijas priekšsēdētājs: Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis;
2.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:
2.2.1. Krustpils novada domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs (komisijas
priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda komisijas priekšsēdētāja pienākumus);
2.2.2. Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe;
2.2.3. Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Aivars Vanags;
2.2.4. Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks;
2.2.5. Pļaviņu novada domes priekšsēdētājs Aigars Lukss;
2.2.6. Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Vija Dzene;
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2.2.7. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes
Jēkabpils daļas komandieris Dzintars Cvilikovskis;
2.3. Komisijas locekļi:
2.3.1. Valsts policijas Zemgales reģiona Jēkabpils iecirkņa priekšnieks Zigmunds
Januševskis;
2.3.2. AS “Sadales tīkli” Ziemeļaustrumu reģiona Jēkabpils nodaļas vadītājs Andris
Dilbeks;
2.3.3. Zemessardzes 56.kājinieku bataljona komandieris Vents Kodors;
2.3.4. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes
Jēkabpils daļas Aknīstes posteņa komandieris Ivars Osma.
2.4. Komisijas sekretārs: Jēkabpils pilsētas pašvaldības Civilās aizsardzības inženieris
Andris Štolceris.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Jēkabpils pilsētas domes 2014.gada 7.marta lēmumu, ar
kuru apstiprināts Jēkabpils pilsētas, Krustpils, Jēkabpils, Salas un Viesītes novadu apvienotās
civilās aizsardzības komisijas nolikums.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums uz 4 lp.

24
Par adreses piešķiršanu
J.Līcis

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks - ierosina apstiprināt projektu.
Saņemts A. R. iesniegums, kurā lūdz piešķirt adresi īpašumam ‘’Vildeni’’, Viesītes pag.,
Viesītes nov. un uzceltajai jaunbūvei.
Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698” Adresācijas noteikumi” 8.1. un 8.2.
punkti nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties un katram adresācijas
objektam piešķir vienu adresi. Šo pašu noteikumu 9.punkts, nosaka, ka pašvaldības domei vai
pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir
tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, mainīt un …”.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 698 ”Adresācijas
noteikumi” un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, ņemot vērā domes
Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2018.gada 12.aprīļa sēdes
lēmumu (prot.Nr.4), atklāti balsojot, par- 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča,
Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes
novada dome NOLEMJ:
1. Nekustamajam īpašumam ‘’Vildeni’’, Viesītes pagasts, Viesītes novads, īpašuma
kadastra numurs 56350090126, zemei ar kadastra apzīmējumu 56350090088 un uz tā
esošajai jaunbūvei piešķirt adresi ‘’Vildeni’’, Viesītes pag., Viesītes nov. LV 5237.
2. Lēmums iesniedzams VZD Valsts adrešu reģistrā.
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, iedzīvotāju reģistram
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25.#
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma
‘’Mastri’’, Elkšņu pagasts, Viesītes novads
J.Līcis
J.Līcis ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks - ierosina apstiprināt projektu.
Izskatot SIA ‘’IRI Investments Latvia’’, reģ. Nr. 40103812077, jurid.adrese: Ādažu iela
24, Bukulti, Garkalnes nov., LV 1024 pilnvarotās personas Mārtiņa Seiļa, personas kods
151177-12506, 2018.gada 19.marta iesniegumu un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likumu, Viesītes novada pašvaldības 27.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 3 ''Par
teritorijas plānojumiem”, Elkšņu pagasta izmantošanas un apbūves noteikumiem” 1.nodaļas 1.6.
punktu un grafisko daļu, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu
apsaimniekošanas komitejas 2018.gada 12.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), atklāti balsojot,
par- 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Juris Līcis,
Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.Atļaut SIA ‘’IRI Investments Latvia’’, reģ. Nr. 40103812077, jurid.adrese: Ādažu iela 24,
Bukulti, Garkalnes nov., LV 1024, atdalīt no tai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Mastri’’,
Elkšņu pagasts, Viesītes novads, ar kadastra numuru 56580010131:
1.1. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56580010131, ar platību 0,5 ha, neizstrādājot
zemes ierīcības projektu.
1.2. noteikt zemes lietošanas mērķi: 0101- zeme uz galvenā saimnieciska darbība ir
lauksaimniecība
1.3. atdalītajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu ''Pļavas dzelmes”, Elkšņu
pagasts, Viesītes novads.
2. Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas
centrā.
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, iedzīvotāju reģistram

26.#
Par zemes nomas līgumu slēgšanu
J.Līcis
J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks - ierosina apstiprināt projektu.
2017.gada 14.martā ir saņemts E.M. iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz daļu no zemes
vienības Viesītes novada Viesītē, ar kadastra apzīmējumu 56150010144 0,2575 ha platībā
lauksaimniecības vajadzībām.
2018.gada 19.martā ir saņemts A.S. iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz daļu no zemes
vienības Viesītes novada, Viesītē, ar kadastra apzīmējumu 56150010054 0,05 ha platībā
lauksaimniecības vajadzībām.
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ‘’Noteikumi par publiskas personas zemes
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nomu’’, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas
komitejas 2018.gada 12.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), atklāti balsojot, par- 6 balsis (Alfons
Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pretnav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
Slēgt zemes nomas līgumus līdz 2022.gada 31.decembrim:
1. Ar E.M., par nomas tiesību piešķiršanu uz daļu no zemes vienības Viesītes novada
Viesītē, ar kadastra apzīmējumu 56150010144 0,2575 ha platībā lauksaimniecības
vajadzībām;
2. Ar A.S. par nomas tiesību piešķiršanu uz daļu no zemes vienības Viesītes novada,
Viesītē, ar kadastra apzīmējumu 56150010054 0,05 ha platībā lauksaimniecības
vajadzībām.
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai

27.#
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ''Rutuļi'', Rites
pagasts, Viesītes novads

J.Līcis
J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks - ierosina apstiprināt projektu.
2018.gada 9.aprīlī ir saņemts SIA ''LL Projekti’’, reģ. Nr. 45403046210, jurid. adrese: Aldaunas
iela 13, Brodi, Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV 5229, 2018.gada 6.aprīļa iesniegums par
izstrādāto zemes ierīcības projektu īpašuma ''Rutuļi'', Rites pagasts, Viesītes novads, ar kadastra
Nr. 56800040049, zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 56800040049.
Pamatojoties uz SIA ''LL Projekti'' 06.04.2017.iesniegums un Zemes ierīcības likumu, Viesītes
novada pašvaldības 27.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 3 „ Par teritorijas plānojumiem”,
Rites pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 2.nodaļas 2.5. punktu, ņemot
vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2018.gada
12.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), atklāti balsojot, par- 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana
Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav,
Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu Rites pagasta Grigalovičina zemnieku
saimniecībai ‘’Vecrite’’, reģ. Nr. 45401011799, jurid.adrese: ‘’Vecrite’’, Rites pag., Viesītes nov.,
LV 5228, piederošā nekustamā īpašuma ''Rutuļi'', Rites pagasts, Viesītes novads, ar kadastra Nr.
56800040049 zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 56800040049.
2. Zemes vienībai N.1 (11,3 ha) platībā ar kadastra apzīmējumu 56800040291 un zemes
vienībai Nr.5 (6,2 ha) platībā ar kadastra apzīmējumu 56800040295:
1.1. piešķirt nosaukumu ''Rutuļāres’’, Rites pag., Viesītes nov.;
1.2. zemes lietošanas mērķis: 0101- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir
lauksaimniecība.
3. Zemes vienībai N.2 (0,4 ha) platībā ar kadastra apzīmējumu 56800040292 un zemes
vienībai Nr.4 (0,1 ha) platībā ar kadastra apzīmējumu 56800040294:
3.1. atstāt nosaukumu ''Rutuļi’’, Rites pag., Viesītes nov.;
3.2. zemes lietošanas mērķis: 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve.
4. Zemes vienībai N.3 (0,3 ha) platībā ar kadastra apzīmējumu 56800040293:
4.1. piešķirt nosaukumu ''Cīruļi-Rutuļi’’, Rites pag., Viesītes nov..
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4.2. zemes lietošanas mērķis: 1101- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījumu
joslā un ceļu zemes nodalījumu joslā.
5.Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā.
Atbildīgais: nekustamo īpašumu vecākā speciāliste S.Puzāne
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai

28.#
Par finansiālo atbalstu biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko personu
projektu iesniegumu izvērtēšanu
A.Žuks, L.Maisaka

L.Maisaka- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks - ierosina apstiprināt projektu.
Konkursa noteiktajā laikā ir saņemti 10 projekta iesniegumu, t.s. 2 no biedrībām un 8 no
iedzīvotāju iniciatīvas grupām. Izvērtējot saņemtos projekta iesniegumus pašvaldības finansiālā
atbalsta saņemšanai Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejā (2018.
gada 12.aprīļa sēdes lēmums Prot.Nr. ), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.punktu, 14.
panta otrās daļas 6.punktu, saskaņā ar Viesītes novada pašvaldības nolikums “Kārtība, kādā
Viesītes novada dome piešķir, atbalstu no pašvaldības budžeta biedrību, nodibinājumu, reliģisko
organizāciju un fizisko personu projektu konkursiem” (jaunā redakcijā), atklāti balsojot, par- 6
balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Juris Līcis,
Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.
Piešķirt finansējumu šādiem pretendentiem, (biedrībām un vietējo iedzīvotāju
iniciatīvas grupām), sabiedriski nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanai Viesītes
novada teritorijā:
Nr.

Projekta iesniedzējs

Projekta nosaukums

1.1.

Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas
grupa,
Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas
grupa,
Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas
grupa,
Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas
grupa,
Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas
grupa “Rotaļu laukuma
atjaunošana un papildināšana
Smilšu ielas 31.mājas
pagalmā”,

Viesītes Jaunatnes Iniciatīvu
virtuves inventāra papildināšana
Gleznošanas plenērs “Draiskā ota”

Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas
grupa “Savam priekam”,

Izglītojošs brauciens ar mērķi
iepazīt amatniecības
uzņēmējdarbību un labās prakses
piemērus

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

Cāļu dienas Viesītes novadā-Lonē!

Piešķirtais
finansējums
EUR
300.00
430.00
430.00

Sporta inventārs āra aktivitātēm
430.00
Ritē
Rotaļu laukuma atjaunošana un
430.00
papildināšana Smilšu ielas 31.mājas
pagalmā
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429.98

1.7.
1.8.
1.9.

Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas
grupa,
Biedrība “Selonia velo”,

Šūpoles pusaudžu un jauniešu
laukumam
Publiskā velosipēdu remonta stacija

430.00

Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas
grupa “Sporta ielas pagalma
svētki”,

Sporta ielas pagalma svētki
bērniem “Kopā jautrāk”

430.00

Apmeklēt un iepazīt Vecā Stendera
mantojumu

430.00

1.10. Biedrība “Sēļu Zīle”,
Kopējā summa EUR

430.00

4169.98

2. Pretendentiem, kuriem saskaņā ar Viesītes novada domes lēmumu ir piešķirts
finansējums, ir pienākums 1 mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas pašvaldības
Attīstības un plānošanas nodaļā noslēgt Sadarbības līgumu par projekta īstenošanu
Viesītes novada teritorijā;
3. Saskaņā ar laika grafiku projekta īstenotājs Attīstības un plānošanas nodaļā iesniedz
līgumu ar pakalpojuma sniedzēju vai preču piegādātāju un rēķinu vai pavadzīmi atbalstītā
projekta finansējuma saņemšanai;
4. Pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas, galvenā grāmatvede veic maksājumu
pakalpojumu sniedzējam vai preču piegādātājam;
5. Pretendentam, kurš saņēmis pašvaldības atbalstu, ir pienākums viena mēneša laikā pēc
projekta aktivitāšu ieviešanas, iesniegt piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaiti Attīstības
un plānošanas nodaļā.
Atbildīgie – attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja G.Dimitrijeva, projektu administratore
L.Maisaka, galvenā grāmatvede A.Maļinovska
Zināšanai – projektu iesniedzējiem
Kontrolei – pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei

29.#
Par Viesītes Attīstības programmas 2014.-2020.gadam
pielikuma Nr.4 “Ceļi un ielas, kurus plānots atjaunot, pārbūvēt un būvēt 2014.2020.gadā” aktualizāciju
J.Līcis

J.Līcis ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks - ierosina apstiprināt projektu.
Pamatojoties uz izmaiņām situācijā pašvaldības ceļu apsaimniekošanā, Ministru kabineta
18.08.2015. noteikumiem Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība
pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu
iesniegumu konkursu veidā” un līdz šim laikam paveikto apsekošanas darbu, nepieciešams
aktualizēt Viesītes Attīstības programmas 2014.-2020.gadam pielikumā Nr.4 “Ceļi un ielas,
kurus plānots atjaunot, pārbūvēt un būvēt 2014.-2020.gadā” iekļauto informāciju.
Saskaņā ar 2015. gada 23. septembra lēmumu Nr.21 “Par atlases kritēriju apstiprināšanu dalībai
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” (uzņēmuma ekonomiskā aktivitāte un ilgtspēja, ceļa nozīmīgums
kopējā novada ceļu tīkla infrastruktūras attīstībā un sasniedzamības nodrošināšanā), prioritāro
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ceļu sarakstā ar prioritāti Nr. 4, iekļaut ceļu S 6 “Bajāri – Grabažāni”. Pašvaldības grants
seguma ceļu pārbūve notiek saskaņā ar Viesītes novada Attīstības programmā 2014.-2020.
gadam noteikto uzdevumu U13 “Uzlabot pašvaldības ceļu stāvokli”, rīcībā RV3.2 “Ceļu
infrastruktūras uzlabošana”.
Pamatojoties Viesītes Attīstības programmas 2014.-2020.gadam pielikumu Nr.4 “Ceļi un ielas,
kurus plānots atjaunot, pārbūvēt un būvēt 2014.-2020.gadā”, ņemot vērā domes Attīstības,
lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2018.gada 12.aprīļa sēdes lēmumu
(prot.Nr.4), atklāti balsojot, par- 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs
Kvitkovs, Māris Lācis, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome
NOLEMJ:
1.
Papildināt Viesītes Attīstības programmas 2014.-2020.gadam pielikumu Nr.4 “Ceļi un
ielas, kurus plānots atjaunot, pārbūvēt un būvēt 2014.-2020.gadā” un prioritāro ceļu sarakstā
ar prioritāti Nr. 4, iekļaut ceļu S 6 “Bajāri – Grabažāni”.
2.
Atbalstīt Viesītes Attīstības programmas 2014.-2020.gadam pielikuma Nr.4 “Ceļi un
ielas, kurus plānots atjaunot, pārbūvēt un būvēt 2014.-2020.gadā” aktualizāciju.
Pielikumā: Viesītes Attīstības programmas 2014.-2020.gadam pielikuma Nr.4 “Ceļi un ielas,
kurus plānots atjaunot, pārbūvēt un būvēt 2014.-2020.gadā” aktualizētā versija.
AKTUALIZĒTS
Ar Viesītes novada domes 2018.gada 19.aprīļa
lēmumu Nr.29 (prot.Nr.5)
“Viesītes novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam”
Pielikums Nr. 4 “Ceļi un ielas, kurus plānots atjaunot,
Pārbūvēt un būvēt 2014.-2020. gadā”
Tabula 12. 2014.-2020. gadā plānotie atjaunojamie,
pārbūvējamie un būvējamie ceļu un ielas
Nr.p.k.

1.
Prioritāte
Nr.1
2.
Prioritāte
Nr.2
3.
Prioritāte
Nr.3
4.
Prioritāte
Nr.4
5.

Ceļš, iela

Atjaunojamā,
pārbūvējamā
un būvējamā
ceļa (posma),
ielas garums,
km
7.79

Indikatīvā
summa
(EUR)

3.04

350 00

E17 Dzeņi - Elkšņi

1,00 – 1,5

130 000

S6 Bajāri - Grabažāni

0,8 – 1,0

109630

2.21

156 910

V19 Jaunkančuki – Priede – Ikšķiles
S7 Ozoliņi – Ķēķāni - Zīlāni

R16 Reicāni - Malenieki
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700 000

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

R22 Baloži – Pūteļi
S5 Odzāni – Pālāni – lejas Dindzāni
V3 Veldres - Ziemeļi
V27 Kapeles - Šantiņi
V28 Oši – Ezersvari (0.38 km)
S8 Kapeles – Grabažāni – Baznīca (3.02)
V45 Vilciņi - Bisenieki
E14 Jasmīnes - Kalniņi
V55 Ceceri - Akmens
E15 Osmaņi - Sils
V52 Miezeri - Gribnieki
E20 Dzeņi - Indriķēni
E3 Ceriņi - Palejas
V20 Pilsētas robeža – Stauģu kapi
R20 Kalvāni - Žagūni
S11 Niedras - Prodiņi
V26 Galvāni – Deši - Ģīzes
R19 Audzes – Kalvāni
E13 Eiduki - Dievkalns
R11 Kalniņi – Zariņi - Dainas
S10 Dzeņi - Brīdagi
E9 (V32) Sīļi - Romulīši
R9 Dīvules – Tautas skola
S1 Baloži – Meža Balceri
E11 (V11) Dukurāni - Rudži
R10 Kalniņi - Audzes
S15 Vilnīši - Markudāni
E5 Kugrenieki - Sīpoliņi
V64 Meliorātori- Vārpas
V8 Ārītes – Skrāžnieki
V61 Kalna Dambrāni – Šūšānu kapi
Smilšu iela, Viesīte
Raiņa iela, Viesīte
Amatnieku iela, Viesīte
Pavasara iela, Viesīte
P.Stradiņa iela, Viesīte
Bērzu iela, Viesīte

4.74
2.85
2.40
1.49
3.40

450 000
202 350
170 745
105 790
214 854

3.67
3.74
0.71
1.72
1.65
5.82
2.42
0.25
4.25
4.97
8.27
5.20
2.02
3.28
2.17
2.66
1.40
1.94
3.06
2.38
0.59
5.17
0.36
3.02
0.35
1.182
1.624
0.30
0.342
0.920
0.453

261 097
265 540
50 512
122 120
117 387
414 056
171 820
52 646
302 360
353 584
588 357
369 947
143 710
233 351
154 382
189 242
99 601
138 019
217 699
169 322
41 975
367 812
76 835
214 854
24 850
252 275
346 612
64 029
72 566
196 356
32 228

Izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai
Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai
Kontrolei: Pašvaldības izpilddirektorei

31.#
Par PAVASARA tirgu Viesītē
-------------------------------------------------------------A.Žuks

A.Žuks - ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks - ierosina apstiprināt projektu.
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Saskaņā ar Viesītes kultūras pils direktores R.Vasiļjevas iesniegumu un pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, 10.punktu, atklāti balsojot, par - 6 balsis (Alfons Žuks,
Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Juris Līcis, Pēteris Līcis), atturas -nav,
pret- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. 2018.gada 29.aprīlī Viesītē, laukumā pie Viesītes kultūras pils un Viesītes „Zaļā tirgus”
teritorijā, rīkot PAVASARA tirgu no pulksten 9.00 līdz pulksten 13.00.
2. PAVASARA tirgus rīkošanu pilnvarot veikt Viesītes kultūras pils direktori Raisu
Vasiļjevu.
3. Par PAVASARA tirgus rīkošanu:
Informēt VID Zemgales reģionālās iestādes Jēkabpils nodaļu;
Lēmumu saskaņot ar Pārtikas un veterinārā dienesta Austrumzemgales pārvaldi.
Izpildei: kultūras pils direktorei R.Vasiļjevai
Kontrolei: izpilddirektorei S.Lūsei
Sēde beidzas plkst.16.00

Nākošā kārtējā novada domes sēde 2018.gada 17.maijā

Sēdes vadītājs
Novada domes priekšsēdētājs

A.Žuks

25.04.2018.

Protokoliste

D.Vītola

25.04.2018.
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