Latvijas Republika

Viesītes novada pašvaldība

VIESĪTES NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr. 90000045353
Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads , LV-5237, tālr. 65245179, fakss 65207294,
e-pasts: dome@viesite.lv

SĒDES PROTOKOLS
2019.gada 24.janvārī

Viesītes novada Viesītē

Nr.1

Sēde sasaukta plkst.14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdi vada:
Novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks
Sēdi protokolē:
Pašvaldības kancelejas vadītāja Daina Vītola
Piedalās novada domes deputāti: Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,
Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Sanita Lūse- pašvaldības izpilddirektore
Anita Maļinovska – galvenā grāmatvede
Lidija Medvecka – pašvaldības finansiste
Gunta Dimitrijeva – attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Māris Blitsons – SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs
Kārlis Puriņš – SIA “Viesītes transports” valdes priekšsēdētājs
Dainis Černauskis – Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs
Lilita Bārdule – Rites pagasta pārvaldes vadītāja
Informatīvie jautājumi: domes priekšsēdētājs A.Žuks, pašvaldības izpilddirektore S.Lūse
Par teritorijas plānojuma 1.redakcijas apspriedēm, kas notika pagastu pārvaldēs. Informē, ka
pagarinās projekta ieviešana “Ielu apgaismojuma pārbūve Brīvības, Biržu, Raiņa un Peldu
ielās Viesītē” un Veselības un sociālās aprūpes centra projekts. Šobrīd notiek darbs pie bijušo
pasta telpu pielāgošanu doktorāta telpām Lonē, pagasta pārvaldes ēkā. Informē par sniega
tīrīšanas darbiem, viss notiek, sūdzību šobrīd nav.
Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Alfons Žuks atklāj domes sēdi
A.Žuks – Ierosina darba kārtībā papildus iekļaut 23.jautājumu un apstiprināt domes sēdes
darba kārtību ar 23.jautājumiem.
Domes deputātiem iebildumu nav.
Atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča , Vita Elksne, Anatolijs
Kvitkovs, Māris Lācis, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups) pret - nav, atturas- nav,
Viesītes novada dome NOLEMJ:
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Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 23.jautājumiem.

DARBA KĀRTĪBA:

1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes pagastā “Pie
Eķengrāves”, ar kadastra numuru 56350110074, izsoles protokola apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks
2. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes pagasta,
“Jaunnomalnieki” atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu
Nr.2019/1 apstiprināšanu.
Ziņo:A.Žuks
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu (no 13 personām).
Ziņo: A.Žuks
4. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Viesītes novada vispārējās izglītības iestādēs
no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.augustam.
Ziņo: A.Žuks
5. Par mērķdotāciju sadali interešu izglītībai Viesītes novada pašvaldības izglītības
iestādēm no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.augustam.
Ziņo: A.Žuks
6. Par nolietoto pamatlīdzekļu norakstīšanu.
Ziņo: A.Žuks
7. Par pašvaldības priekšfinansējuma piešķiršanu Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas projekta Nr.LLI-306 “Dabas daudzveidības saglabāšana LVLT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas
pasākumus” /OPEN LANDSCAPE/ , aktivitāšu īstenošanai.
Ziņo: A.Žuks
8. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošo vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres
maksu
Ziņo: M.Blitsons
9. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Ziņo: M.Blitsons
10. Par Viesītes novada pašvaldības 2019.gada 24.janvāra saistošo noteikumu Nr.2019/1
“Par Viesītes novada pašvaldības 2019.gada budžetu” apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks, L.Medvecka
11. Par “Kārtības, kādā Viesītes novada dome piešķir atbalstu no pašvaldības budžeta
biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un vietējo iedzīvotāju iniciatīvas
grupām, kuru vārdā darbojas fiziska persona, projektu konkursiem” apstiprināšanu.
Ziņo: G.Dimitrijeva
12. Par Viesītes novada domes 2018.gada 22.novembra lēmuma nr.26 “Par piedāvājumu
dzīvokļa atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā” atcelšanu.
Ziņo: J.Līcis
13. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa uzturēšanai.
Ziņo: J.Līcis
14. Par piedāvājumu dzīvokļa atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā.
Ziņo: J.Līcis
15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Brīvības iela
20, Viesīte un Krasta iela 5, Viesīte,
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Ziņo: J.Līcis
16. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Klajumi”, Viesītes pag.,
Ziņo: J.Līcis
17. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Ozolzeme”, Saukas pag.,
Ziņo: J.Līcis
18. Par nekustamā īpašuma “Silabrenči”, Viesītes pag., sadalīšanu.
Ziņo: J.Līcis
19. Par zemes nomas maksas izmaiņām.
Ziņo: J.Līcis
20. Par Viesītes ezera, Garā ezera un Saukas ezera pieņemšanu Viesītes novada
pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
Ziņo: J.Līcis
21. Par dzīvokļa Viesītes pagasts, “Arāji”-4, atsavināšanas procesa uzsākšanu.
Ziņo: J.Līcis
22. Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes gabalu piekritību Viesītes novada pašvaldībai.
Ziņo: J.Līcis
PAPILDUS JAUTĀJUMS
23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu (no 1 personas).
Ziņo: A.Žuks
1.#
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes pagasta,
‘’Pie Eķengrāves’’, ar kadastra numuru 56350110074, izsoles protokola apstiprināšanu
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, par izsoles protokola apstiprināšanu.
Ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
Saskaņā ar 2019.gada 11.janvārī notikušo atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli Viesītes novada
pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam Viesītes novada, Viesītes pagasta, ‘’Pie
Eķengrāves’’, ar kadastra Nr. 56350110074, pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 ''Kārtība,
kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti'', Viesītes novada domes 2018.gada 22.novembra
lēmumu Nr.4 (prot.Nr.15) ''Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes
novada, Viesītes pagasta, ‘’Pie Eķengrāves’’ atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu
Nr.22/2018 apstiprināšanu’’, Viesītes novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības
uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2019.gada
16.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana
Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis,
Roberts Orups), pret- nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2019.gada 11.janvāra atklātās, mutiskās izsoles ar augšupejošu soli, izsoles
protokolu par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes
pagasta ‘’Pie Eķengrāves’’, ar kadastra Nr. 56350110074, izsoli.
Objekta nosolītā cena: EUR 7940.00 (septiņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit euro un 00 centi).
Objektu nosolīja dalībnieks ar Nr.1 -----------------------------2.Pilnvarot domes priekšsēdētāju slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma pārdošanu un
parakstīt nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai.
Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai

3

2.#
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes pagasta,
''Jaunnomalnieki'' atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2019/1
apstiprināšanu
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma un noteikumu projektu nekustamā īpašuma izsolei.
Iebildumu nav.
1. Nekustamais īpašums ''Jaunnomalnieki'' ar kadastra numuru 5635 016 0037 atrodas Viesītes novada,
Viesītes pagastā, tas sastāv no zemes vienības 24.58 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.
2. Īpašums ir meža zeme. Piebraucamā ceļa nav, jāvienojas ar apkārtējo zemju īpašniekiem.
3.Personu, kam būtu pirmpirkuma tiesības uz objektu, nav.
4. Izsole tiks rīkota 2019.gada 15.martā plkst. 13.00. Izsoles solis 500.00 EUR (pieci simti euro un 00
centi).
5. 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 2023.gada 30.maijam) vērtējumu, nekustamā
īpašuma tirgus vērtība noteikta 56900.00 EUR (piecdesmit seši tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi).
Īpašuma kadastrālā vērtība ir 8571.00 EUR un mežaudzes vērtība 5242.00 EUR.
Novērtēšanas, precīzās uzmērīšanas un meža apsaimniekošanas plāna izmaksas ir 2755.16 EUR
(divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit pieci euro un 16 centi).
6. Izsoles sākuma un nosacītā cena tiek noteikta 59 655.00 EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši seši
simti piecdesmit pieci euro un 00 centi).
7. Jāapstiprina izsoles noteikumi.
8. 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'', ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2019.gada 16.janvāra sēdes lēmumu
(prot.Nr.1), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne,
Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), 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 59 655.00 (piecdesmit deviņi tūkstoši seši simti piecdesmit
pieci euro un 00 centi).
2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus Nr.2019/1.
3. Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs- deputāts Pēteris Līcis,
Komisijas locekļi: deputāts Māris Lācis, pašvaldības juriste Ināra Erte, galvenā grāmatvede Anita
Maļinovska, nekustamo īpašumu vecākā speciāliste Svetlana Puzāne.
4.Ievietot sludinājumu oficiālajā izdevumā ''Latvijas Vēstnesis'', pašvaldības mājas lapā un
informatīvajā izdevumā ''Viesītes novada vēstis''.
Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei, Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, Kontrolei:
pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei
Pielikums
Viesītes novada domes sēdes
2019.gada 24.janvāra lēmumam Nr.2 (prot.Nr.1)

APSTIPRINĀTS
Viesītes novada pašvaldības
domes sēdē 2019.gada 24.janvārī
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Nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes pagasta, ''Jaunnomalnieki''
atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli
izsoles noteikumi Nr.2019/1
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: 59655.00 EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši
seši simti piecdesmit pieci euro un 00 centi).
5. Cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis): katru nākamo reizi 500 EUR (pieci simti euro).
6. Apgrūtinājumi: nav
7. Personu, kam būtu pirmpirkuma tiesības uz īpašumu, nav.
8. Izsole notiks 2019.gada 15.martā plkst.13.00 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 2019.gada 14.martam (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 un dalības maksa ieskaitāmi Viesītes novada
pašvaldībai A/S SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV66UNLA0009013130395.
10.4. Dalības maksa tiek noteikta EUR 30.00 (trīsdesmit euro un 00 centi).
10.5.Nodrošinājums tiek atmaksāts nedēļas laikā pēc izsoles šādos gadījumos:
3.tiem izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši pārdodamo objektu;
4.ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu izsoles rīkotāja vainas dēļ.
10.6.Nodrošinājums tiek ieskaitīts objekta pirkuma maksā objekta ieguvējam.
10.7.Līdz izsoles dienai iesniedzami arī sekojoši dokumenti:
Juridiska persona vai personālsabiedrība iesniedz apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai
izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, attiecīgās institūcijas lēmumu
par nekustamā īpašuma iegādi;
Fiziskām personām- pases kopija un izziņa par deklarēto dzīves vietu, ja pretendents nav Viesītes
novada pašvaldības iedzīvotājs.
Pretendenti iesniedz arī drošības naudas maksājuma veikšanas pierādošu dokumentu.
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, tiek rīkota atkārtota izsole normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
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 maksājumu,
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. Izziņas par izsoli sniedz Viesītes novada pašvaldībā , Viesītē, Brīvības ielā 10, domes juriste, tālr.
65245374, 26424109

Domes priekšsēdētājs

A.Žuks
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3.#
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
A.Žuks
A.Žuks - informē par sagatavoto lēmuma projektu. Katrai personai sagatavots savs lēmums, bet balsot
ierosina par visiem 13 parādniekiem kopumā.
Deputātiem iebildumu nav.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, kas nosaka, ka nodokļu maksātājam noteiktā termiņā un pilnā apmērā jānomaksā nodokļi un
nodevas, 18.panta 11.punktu, kas nosaka, ka nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda
kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos
maksājumus, 26.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka: ”Nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu
deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā vai
pēc nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda
naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem
saistīto nokavējuma naudu (turpmāk — nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā,
pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu’’, 29.panta otro daļu, kas nosaka,
ka Nokavējuma naudu neaprēķina, ja valsts vai pašvaldības budžets tam piekritīgo nodokļa maksājumu
ir saņēmis piecu darbdienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Ja minētais nosacījums netiek
ievērots, nokavējuma naudu aprēķina par periodu no nākamās dienas pēc konkrētā nodokļa likumā
noteiktā maksāšanas termiņa iestāšanās līdz samaksas dienai (to ieskaitot). Ja maksāšanas termiņš
sakrīt ar brīvdienu (svētku dienu), tad par maksāšanas dienu uzskatāma pirmā darbdiena pēc brīvdienas
(svētku dienas), Latvijas Republikas likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.pantu,2.daļu, kas
nosaka, ka :”Noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar
pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām”, kā arī
Administratīvā procesa likuma 358.panta otro daļu, 359.panta pirmās daļas 3.punktu, 360.panta pirmo
daļu, 361.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2019.gada
16.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana
Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis,
Roberts Orups), pret- nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu un piedziņas izdevumus bezstrīda kārtībā,
vēršoties pret maksātājam piederošo īpašumu vai naudas līdzekļiem no šādām personām (kopā
13 personas), parāda summa kopā: 772.31 EUR.
2. Lēmumus zināšanai nosūtīt nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem.
Izpildei- pašvaldības kancelejai
Zināšanai- nodokļu administratorei
4.#
Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Viesītes novada vispārējās izglītības iestādēs no
2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.augustam
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par lēmuma projektu. Piešķirtā mērķdotācija ir tāda pat kā mācību gada 1.pusgadā, līdz
ar to, sadalījums nav mainījies.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Pamatojoties 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 ”Pedagogu darba samaksas
noteikumi”, 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.447 „Par valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu
vispārējās vidējās izglītības iestādēs” un saskaņā ar 2018.gada 18.decembra Finanšu ministrijas
rīkojumu Nr.488 “Par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam”, ņemot vērā domes Finanšu komitejas
2019.gada 16.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana
Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis,
Roberts Orups), pret- nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt mērķdotāciju sadali vispārējai izglītībai 415448 EUR (no 2019.gada 1.janvāra
līdz 2019.gada 31.augustam), tai skaitā, algu fonds 334796 EUR:
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1.1 Viesītes vidusskola, kopā 334796 EUR ; mēnesim 41849 EUR.
2. Apstiprināt mērķdotāciju sadali apmācībai bērniem no piecu gadu vecuma 43784 EUR
(no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.augustam), tai skaitā, algu fonds 35284 EUR:
2.1 Pirmskolas izglītības iestāde „Zīlīte”, kopā 29811 EUR; mēnesim 3726 EUR;
2.2 Viesītes vidusskola, kopā 5473 EUR; mēnesim 684 EUR.
3. Apstiprināt mērķdotāciju sadali interešu izglītības programmu īstenošanai 16849 EUR
(no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.augustam), tai skaitā, algu fonds 13578 EUR:
3.1 Viesītes vidusskola, kopā 6770 EUR; mēnesim 846 EUR;
3.2 Mūzikas un mākslas skola, kopā 6808 EUR; mēnesim 851 EUR.
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, Viesītes vidusskolai, PII “Zīlīte”, Viesītes Mūzikas un
mākslas skolai.
5.#
Par mērķdotāciju sadali interešu izglītībai Viesītes novada pašvaldības izglītības iestādēm no
2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.augustam
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par lēmuma projektu. Piešķirtā mērķdotācija interešu izglītībai ir tāda pat kā mācību
gada 1.pusgadā, līdz ar to, sadalījums nav mainījies.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Pamatojoties uz 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 ”Pedagogu darba samaksas
noteikumi”, 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.447 „Par valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu
vispārējās vidējās izglītības iestādēs” un saskaņā ar 2018.gada 18.decembra Finanšu ministrijas
rīkojumu Nr.488 “Par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam”, ņemot vērā domes Finanšu komitejas
2019.gada 16.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana
Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis,
Roberts Orups), pret- nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
Interešu izglītības mācību stundas 2019.gada janvārim, februārim, martam, aprīlim, maijam,
jūnijam, jūlijam, augustam (68 st.) sadalīt šādām izglītības programmām:
1. Viesītes vidusskola – 32 stundas (t.sk. mācību programmu īstenošanas vietā “Rites
pamatskola” 8.0 stundas)
1.1 Tautas dejas “ Augšzemīte I” (10.-12.klase) – 6,0 st.
1.2 Tautas dejas “ Augšzemīte II” (7.-9..klase) –7,0.st.
1.3 4.-12. klašu koris –5,0 st.
1.4 Sākumskolas klašu ansamblis – 2,0 st.
1.5 Vizuāli mākslas pulciņš “Ideju bums”- 2,0 st.
1.6 Skatuves runa – 2,0 st.
t.sk. Viesītes vidusskolas mācību programmu īstenošanas vieta “Rites pamatskola” – 8,0
stundas
1.7 1.-4. klašu tautisko deju kolektīvs – 4,0 st.
1.8 Vokālais ansamblis – 2,0 st.
1.9 Sporta pulciņš – 2,0 st.
2. Viesītes Mūzikas un mākslas skola – 36 stundas
2.1 Tautisko deju kolektīvi „Danceri” – 9,0 st.
2.2 Viesītes 36.mazpulks – 8,0 st.
2.3 Foto pulciņš “Fotomixlis” – 2,0 st.
2.4 Vokālie ansambļi – 7,0 st.
2.5 Modernās mūzikas studija – 6,0 st.
2.6 Mākslas studija “Otiņas” – 4,0 st.
3. Izglītības metodiķim 0.10 slodzes
Zināšanai: skolu direktoriem, grāmatvedības un finanšu nodaļai, kancelejai
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6.#
Par nolietotā pamatlīdzekļa norakstīšanu
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Izskatīts Viesītes Mūzikas un mākslas skolas direktores I.Bartkevičas 2019.gada 14.janvāra iesniegums
par atļauju norakstīt skolas uzskaitē drēbju skapi, kas ir izjaukts, nav remontējams.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” un Viesītes novada pašvaldības un tās padotībā esošo
iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku, ņemot vērā domes Finanšu
komitejas 2019.gada 16.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks,
Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris
Līcis, Roberts Orups), pret- nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut norakstīt Viesītes Mūzikas un mākslas skolai lietošanā nodoto pamatlīdzekli:
Inv.Nr.
Nosaukums
Vērtība
Nolietojums
Norakstīšanas iemesls
EUR
P000860

Drēbju skapis

313.52

100%

Izjaukts, nav remontējams

2. Grāmatvedības un finanšu nodaļai norakstīto pamatlīdzekli izslēgt no bilances.
Atbildīgais –galvenā grāmatvede
Zināšanai: Viesītes Mūzikas un mākslas skolai
Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei
7.#
Par pašvaldības priekšfinansējuma piešķiršanu Latvijas -Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas projekta Nr.LLI-306 “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona
mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” /”OPEN LANDSCAPE “/ ,
aktivitāšu īstenošanai
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Lai turpinātu Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstītā Viesītes
novada pašvaldības projekta Nr.LLI-306 “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona
mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus”
/”OPEN LANDSCAPE “/
aktivitāšu īstenošanu, saskaņā ar noslēgto finansēšanas līgumu Nr.5-44/2018/L-36-60/2018-57 starp
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Viesītes novada pašvaldību, pamatojoties uz
Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti”, 2013.gada 22.maijā apstiprināto Kārtību „Par Viesītes novada pašvaldības
budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”, ņemot vērā domes Finanšu komitejas
2019.gada 16.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana
Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis,
Roberts Orups), pret- nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. No Viesītes novada pašvaldības budžeta piešķirt priekšfinansējumu, tai skaitā
līdzfinansējumu, līdz 25 000 EUR (līdz divdesmit pieci tūkstoši eiro) Latvijas-Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstītā Viesītes novada pašvaldības
projekta Nr.LLI-306 “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos,
izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus”
/”OPEN LANDSCAPE “/
aktivitāšu īstenošanas turpināšanai, saskaņā ar noslēgto finansēšanas līgumu Nr.5-44/2018/L36-60/2018-57 starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Viesītes novada
pašvaldību.
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2. Pēc projekta noslēguma, atskaišu iesniegšanas un apstiprināšanas, atgūto finansējumu
ieskaitīt atpakaļ pašvaldības budžetā.
Izpildei: grāmatvedības un finanšu nodaļai, Attīstības un plānošanas nodaļai
Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei
8.#
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošo vai valdījumā esošo
dzīvojamo telpu īres maksu
M.Blitsons, P.Līcis, M.Lācis
M.Blitsons – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu un metodikas projektu.
P.Līcis – kas ietilpst apsaimniekošanas maksā, vajadzētu ielikt skaidrojumu mājaslapā.
M.Lācis – kā nosaka šo apsaimniekošanas maksu.
M.Blitsons – līdz katra gada 15.oktobrim tiek sagatavotas tāmes katrai mājai. Ja mājas iedzīvotāji tās
neapstrīd, tad no 1.janvāra tās stājas spēkā. Šobrīd šīs tāmes daudzdzīvokļu mājām ir diezgan vienādas,
bet varētu būt atšķirīgas. Ir noteikta kārtība, kā šīs tāmes stājas spēkā.
Citu jautājumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma un metodikas projektu.
Iebildumu nav.
Lai nodrošinātu Viesītes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu
pienācīgu uzturēšanu, mazinātu dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa pasliktināšanos un noteiktu
dzīvojamo telpu īrniekiem vienādu īres maksu vienāda tipa daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kā arī
pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.1 panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldībām
piederošo dzīvojamo telpu īres maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija
pašvaldības domes noteiktajā kārtībā, ievērojot šā panta otrās daļas noteikumus, ir izstrādāta metodika
dzīvojamās telpas īres maksas aprēķināšanai Viesītes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā
esošajām dzīvojamām telpām un tiek noteikt jauna īres maksa.
Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11. 1 panta pirmo daļu, 13.panta otro daļu, likuma
“Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu “…pašvaldībai ir pienākums racionāli un lietderīgi
apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu”, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b)
apakšpunktu “…pašvaldības dome nosaka maksu par pašvaldības dzīvojamā vai nedzīvojamā fonda īri
vai nomu”, LR Civillikuma 2120.pantu “īres maksai jābūt patiesai atlīdzībai par lietas lietošanu un
tādēļ to nedrīkst nolikt tikai izskata pēc”, kā arī, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2019.gada
16.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana
Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis,
Roberts Orups), pret- nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Viesītes novada pašvaldībai īpašumā un valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas
aprēķina metodiku saskaņā ar pielikumu (pielikums uz 1 lapas).
2. Noteikt šādu Viesītes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres
maksu, ko dzīvojamās telpas īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu (Viesītes pilsētā,
Viesītes pagastā, Elkšņu pagastā, Rites pagastā, Saukas pagastā):
2.1. Labiekārtots pašvaldības dzīvoklis – 0.16 EUR/ m2 mēnesī;
2.2. Daļēji labiekārtots pašvaldības dzīvoklis - 0.12 EUR/ m2 mēnesī;
2.3. Pašvaldības dzīvoklis bez ērtībām - 0.08 EUR/ m2 mēnesī
3. Pilnvarot pašvaldības SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, vienotais reģistrācijas Nr.LV
55403000541, slēgt īres līgumus par Viesītes novada pašvaldības īpašumā un valdījumā
esošajām dzīvojamām telpām, noteikt īres maksu atbilstoši lēmuma 2.punktā noteiktajam
aprēķinam, kā arī veikt grozījumus īres līgumos, un uzdot veikt citas darbības, kas izriet no īres
tiesiskajām attiecībām un ir noteiktas kā pienākums izīrētājam likumos, tai skaitā, likumā “Par
dzīvojamo telpu īri”.
4. Noteikt, ka izīrētājam dzīvojamām telpām īres maksu piemēro no brīža, kad beidzies likumā
“Par dzīvojamo telpu īri” noteiktais brīdinājuma termiņš – 6 mēneši; no jauna izīrētajām
dzīvojamām telpām maksu piemēro lēmuma spēkā stāšanās dienā.
5. Noteikt, ka īres maksas daļu, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu izlieto:
pašvaldības dzīvojamo telpu labiekārtošanai un remontam, bet īres maksas daļu par dzīvojamās
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mājas uzturēšanu un apsaimniekošanu izlieto: dzīvojamās mājas uzturēšanai un
apsaimniekošanas izdevumiem.
6. Papildus īres maksai, proporcionāli izīrētās dzīvojamās telpas platībai, maksājams likumā
noteiktais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.
7. Par pamatpakalpojumiem (ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves atkritumu
savākšana) un papildus pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamo telpu lietošanu, īrnieks maksā
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.februārī.
9. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā, spēku zaudē visi iepriekšējie domes lēmumi par Viesītes novada
pašvaldībai piederošo un valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu.
Pielikumā: Viesītes novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas aprēķina metodika uz 2
lapām
Izpildei: SIA “Viesītes komunālā pārvalde”- atbildīgais valdes priekšsēdētājs M.Blitsons
Pielikums
Viesītes novada domes
24.01.2019. lēmumam Nr.8 (prot.Nr.1)
Viesītes novada pašvaldībai piederošo vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas aprēķina
metodika
1.
Viesītes
novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā daudzdzīvokļu māju dzīvokļu
klasifikācija:
1.1.
„labiekārtots dzīvoklis” – dzīvojamās telpas, kas nodrošinātas ar šādiem
pamatpakalpojumiem – centralizētu siltumapgādi, centralizētu ūdensapgādi un kanalizācijas
notekūdeņu novadīšanu dzīvoklī, vannu/dušu .
1.2.
„daļēji labiekārtots dzīvoklis” – dzīvojamās telpas, kas nodrošinātas ar šādiem
pamatpakalpojumiem - krāsns apkuri, centralizētu ūdens apgādi dzīvoklī, kanalizācijas notekūdeņu
novadīšanu dzīvoklī;
1.3.
„dzīvoklis bez ērtībām” – dzīvojamās telpas, kas nodrošinātas ar šādiem
pamatpakalpojumiem - krāsns apkuri, ūdensapgādi un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu ārpus
dzīvokļa.
2.
Dzīvojamās telpas īres maksu veido - maksa par dzīvojamo telpu lietošanu un maksa par
dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļu, kas ir proporcionāla attiecīgās izīrētās dzīvojamās
telpas platībai.
3.
Viesītes novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksa mēnesī tiek aprēķināta,
izmantojot šādu formulu:
ĪM = (Liet+ Aps) x Pl,
kur:
ĪM – īres maksas apmērs (eiro mēnesī par dzīvojamās telpas kopējo platību);
Liet – īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu (eiro mēnesī par
dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru);
Aps – dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi (eiro mēnesī par
dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru);
Pl – dzīvojamās telpas kopējā platības kvadrātmetri
4. Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas daļas apmērs, ko īrnieks maksā par
dzīvojamās telpas lietošanu (Liet), tiek apstiprināts ar Viesītes novada domes lēmumu.
5. Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas daļas apmērs par dzīvojamās mājas
uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumiem (Aps) – ir vienāds ar attiecīgās dzīvojamās mājas
uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumu apmēru, kas noteikts atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām.
Sēdes vadītājs
Novada domes priekšsēdētājs

A.Žuks
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9.#
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
M.Blitsons
M.Blitsons – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, informē par dzīvokļa piešķiršanu 1 personai (plāno,
ka dzīvoklis tiks privatizēts) un kāpēc atteikta dzīvokļa piešķiršana 1 personai ( šobrīd dzīvoklis vēl nav
atbrīvots, atrodas ārsta privātprakse).
Pamatojoties uz LR likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 10.pantu un Viesītes novada domes 2011.gada saistošajiem noteikumiem Nr.1 "Kārtība, kādā
Viesītes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" (prot.Nr.2;5), komunālo
jautājumu komisijas 16.01.2019. sēdes ierosinājumu, atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks,
Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris
Līcis, Roberts Orups), pret- nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Reģistrēt P.T.--------------------- dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli “Birzes-3”, Saukas pag.,
Viesītes nov. slēdzot terminēto īres līgumu līdz 31.03.2019. SIA „ Viesītes komunālā pārvalde” veikt
nepieciešamās izmaiņas apakšīres līgumā.
2. Atteikt piešķirt A.I.------------------ dzīvokli “Aronijas 4”-1, Lone, Saukas pag., Viesītes nov., jo
nav juridiska pamata to darīt (nav brīvs dzīvoklis).
Zināšanai: SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, Iedzīvotāju reģistram, Komunālo jautājumu komisijai.

10.#
Par Viesītes novada pašvaldības 2019.gada saistošo noteikumu Nr.2019/1
„Par Viesītes novada pašvaldības 2019.gada budžetu” apstiprināšanu
A.Žuks, L.Medvecka, M.Lācis, P.Līcis, J.Līcis, S.Lūse, R.Orups
L.Medvecka – ziņo par sagatavoto pašvaldības 2019.gada budžeta projektu. Izskatīšanai jau ticis
nosūtīts deputātiem uz e-pastiem. Arī finanšu komitejā izskatīts.
P.Līcis – vai budžets izskatīts Attīstības komitejā, vai tas atbilst attīstības plānam.
L.Medvecka – paredzēts izskatīt tikai Finanšu komitejā, jo tajā piedalās visi domes deputāti. Pārējās
komitejās nav visu deputātu.
P.Līcis – budžetā stāv daudzdzīvokļu māju logu maiņa, kaut gan runāts, ka to nedarīs pašvaldība, bet
tāpat to dara.
J.Līcis – jau decembrī bija ierosinājums sasaukt atsevišķu sēdi tikai budžeta izskatīšanai kopā ar
iestāžu vadītājiem, lai uzklausītu viņus. Tas nav noticis.
A.Žuks – LPS sanāksmē tika norādīts, kamēr nav pieņemts jaunais valsts budžets- jāpaveic visi vecie
darbi, vecā budžeta ietvaros. Kad jaunā valdība būs apstiprinājusi valsts budžetu 2019.gadam, tad arī
skatīsies jaunos attīstības jautājumus. Šobrīd tiek pabeigts tas, kas iesākts.
P.Līcis – kam plānota automašīnas iegāde.
S.Lūse – 2018.gadā tika iegādāta automašīna Rites pagasta pārvaldei, 2019.gadā ieplānota automašīnas
iegāde administrācijas vajadzībām, jo līdzšinējā tika pārdota. Šobrīd nav automašīnas, kuru varētu
izmantot nodaļu darbam.
J.Līcis – varbūt vajadzētu risināt jautājumu par šoferi, izveidot jaunu štata vienību. Kāpēc
speciālistiem jāpilda šoferu funkcijas ( DA un CA speciālists, pašvaldības policists). Vajadzētu
pieņemt šoferi, lai tas arī apsaimnieko šo automašīnu.
A.Žuks – lūdzu, tad vajadzīgs rakstisks iesniegums ar ierosinājumu izveidot jaunu amata vietušoferis. Tāpat arī, ja ir kādi iebildumi pret kādu amata vienību, tad lūdzu rakstiski norādīt kādi amati
jāsamazina.
S.Lūse – skaidro situāciju ar šim braukāšanām- ne vienmēr visi speciālisti var izbraukt tālos braucienu
uz Rīgu un. tml. Arī viņa pati to nedara., braucot uz Rīgu tiek izmantots cits speciālists kā šoferis.
Mēģina jau šo apvienot ar citiem pienākumiem, vai arī vairāki speciālisti kopā brauc uz semināriem.
Piekrīt, ka jārisina jautājums.
P.Līcis – Sporta skolas direktors arī nav apmierināts ar budžetu. Viņš tika šodien uzklausīts pirms
domes sēdes.
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M.Lācis – nav redzējuši būtību kā veidojas struktūrvienībām budžeti., lai katra komiteja izvērtē savas
nozares budžetus. Uzklausīja Sporta skolas direktoru un tagad ir pavisam cits redzējums par skolas
darbību.
A.Žuks – divas reizes budžeta projekts jau tika skatīts finanšu komitejās .
J.Līcis – vajadzētu vienu atsevišķu sēdi budžeta jautājumu skatīšanai, pieaicinot visu iestāžu vadītājus.
M.Lācis – būtu struktūrvienību vadītājiem jāizstāsta savs redzējums par budžetu.
R.Orups – ja piemēram skolas direktors teiks, ka vajag to un to, nav jau teikts, ka viņš pasaka to kas
tiešāma vajadzīgs, kamēr deputāti nav bijuši uz vietām to novērtēt, nav jau teikts, ka tas vadītājs tiešām
saka to, kas ir visvairāk nepieciešams.
M.Lācis – pietrūkst naudas un deputātu pienākums ir izvērtēt, kuram vajag vairāk, kuram nē.
R.Orups – vajadzētu biežāk viesoties iestādēs.
J.Līcis – valsts budžets nav pieņemts, vēl nekas nav nokavēts, varam vēl skatīt budžetu.
A.Žuks liek uz balsošanu jautājumu par 2019.gada budžeta apstiprināšanu.
Viesītes novada dome ir izvērtējusi un apspriedusi Viesītes novada pašvaldības 2019.gada
budžeta projektu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likuma “Par pašvaldības budžetiem” 37.pantu,
38.pantu, 39.pantu, 40.pantu, likumu “Par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam”, ņemot vērā domes
Finanšu komitejas 2019.gada 16.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par – 6 balsis
(Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Roberts Orups),
pret- 2 (Juris Līcis, Pēteris Līcis), atturas- 1 (Māris Lācis), Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Viesītes novada domes 2019.gada 24.janvāra saistošos noteikumus
Nr.2019/1 „Par Viesītes novada pašvaldības 2019.gada budžetu” (pielikumā).
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Pašvaldības kancelejai, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.panta prasībām,
elektroniski nosūtīt saistošos noteikumus zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai, nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību visiem interesentiem Viesītes novada
pašvaldības domes ēkā, Saukas, Rites, Elkšņu pagastu pārvaldēs, publicēt pašvaldības mājaslapā
internetā.
4. Kontroli par šī lēmuma 1.punkta izpildi veikt Viesītes novada pašvaldības izpilddirektorei
S.Lūsei.
Pielikumā: Viesītes novada domes 2019.gada 24.janvāra saistošie noteikumi Nr.2019/1 „Par Viesītes
novada pašvaldības 2019.gada budžetu” ar pielikumiem un paskaidrojuma rakstu.
APSTIPRINĀTI
Ar Viesītes novada domes
2019.gada 24.janvāra sēdes
Lēmumu Nr.10 (protokols Nr.1)

2019.gada 24.janvārī

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viesītes novada Viesītē

Nr.2019/1

Par Viesītes novada pašvaldības 2019.gada budžetu
Izdoti saskaņā ar LR likumiem
„Par pašvaldībām”15.pants, 43.pants un 46.pants,
„Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu un finanšu vadību”
„Par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam”
1. Saistošie noteikumi nosaka Viesītes novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta un speciālā
budžeta ieņēmumu, izdevumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un
atbildību.
2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības pamatbudžetu 2019.gadam sādā apmērā (1.pielikums):
2.1. Kārtējā gada ieņēmumi – 4203263 euro,
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

2.2. Kārtējā gada izdevumi – 4835921 euro,
2.3. Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 255786 euro.
Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības speciālo budžetu 2019.gadam sādā apmērā (2.pielikums):
3.1. Kārtējā gada ieņēmumi – 230132 euro,
3.2. Kārtējā gada izdevumi – 234328 euro,
3.3. Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 13954 euro.
Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības aizņēmumus 2019.gadam šādā apmērā – 178577 euro
(3.pielikums).
Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības galvojumus 2019.gadam šādā apmērā – 30976 euro
(4.pielikums).
Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Autoceļu (ielu) fonda vidējā termiņa programmu 2019.2021.gadam. (5.pielikums)
Viesītes novada dome lemj par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības 2019.gada budžeta
ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.
Viesītes novada dome no pašvaldības budžeta rezerves fonda piešķir finanšu līdzekļus,
nepārsniedzot rezervēto līdzekļu apjomu.
Viesītes novada pašvaldība 2019.gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu
un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim
mērķim plānotajiem līdzekļiem.
Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un
racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un lai izdevumi pēc naudas plūsmas
nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši
ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

Sēdes vadītājs
Novada domes priekšsēdētājs

A.Žuks
6.pielikums
Viesītes novada domes
2019.gada 24.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2019/1
„ Par Viesītes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”

PASKAIDROJUMA RAKSTS UN DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS
VIESĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2019. GADA BUDŽETAM
SOCIĀLEKONOMISKĀ SITUĀCIJA VIESĪTES NOVADĀ
Viesītes novada pašvaldība ir viena no mazajām pierobežas pašvaldībām. Teritorijas (651 km²)
ziņā vidēja pašvaldība, bet sestā visretāk apdzīvotākā teritorija pēc iedzīvotāju blīvuma (6 iedzīvotāji
uz 1 km²).
Plānojot Viesītes novada nākotni, izvirzīti un iekļauti novada attīstības stratēģijā no 2014.2028.gadam četri galvenie stratēģiskie mērķi:
1. Mazināt iedzīvotāju skaita sarukšanu un tā riskus uz novada nākotnes attīstības iespējām;
2. Uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti;
3. Attīstīt uzņēmējdarbību;
4. Saglabāt un popularizēt Sēlijas kultūrvēsturisko mantojumu.
Viesītes novada attīstības programmā 2014.-2020.gadam novada attīstībai vidējā termiņā ir noteiktas
piecas prioritātes:
 Novads kā otrā mājvieta jaunu iedzīvotāju piesaistīšanai;
 Ilgtspējīgi un augstvērtīgi pakalpojumi;
 Dabas kapitāla un ainavu ilgtspējīga apsaimniekošana;
 Zaļās ekonomikas veicināšana;
 Sēlijas kultūras izmantošana tūrisma produktu attīstīšanai.
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Pašvaldība realizēizvirzītos mērķus, piesaistot arī Eiropas Savienības struktūrfondu un valsts budžeta
līdzekļus, kā arī sadarbojoties ar uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām.
IEDZĪVOTĀJI
Iedzīvotāju skaitam Viesītes novada pašvaldībā tāpat kā valstī kopumā ir tendence
samazināties.

Iedzīvotāju skaita izmaiņas novadā
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2016.gads

2017.gads

2018.gads

No 2013.gada līdz 2018.gadam iedzīvotāju skaits pēc Centrālās statistikas datiem Viesītes novadā
samazinājies par 394 cilvēkiem. Laika posmā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim
Viesītes novada domes Dzimtsarakstu nodaļa reģistrēti 23 jaundzimušie, bet novadā deklarēti 29
jaundzimušie (6 bērni reģistrēti citās dzimtsarakstu nodaļās) un 45 mirušas personas, bet pavisam
miruši 50 novada iedzīvotāji (reģistrēti citās dzimtsarakstu nodaļās). Diemžēl negatīvs dabiskais
pieaugums vērojams arī iepriekšējos gados.
Viesītes novada iedzīvotāju vecuma un dzimuma struktūra 2018.g.
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Pēc darbspējas vecuma
Sievietes

Kā rāda statistikas dati visvairāk iedzīvotāju ir darbspējas vecumā (2193 iedzīvotājs). Pēc darbspējas
vecuma ir 919 iedzīvotāji, kas ir par 412 iedzīvotājiem jeb 81% vairāk kā līdz darbspējas vecumam
(507 iedzīvotāji).
Jauno ģimeņu atbalstam pabalsts par katru jaundzimušo bērnu, kura dzīvesvieta ir deklarēta Viesītes
novadā, ja viena vai abu vecāku pamata dzīvesvieta deklarēta Viesītes novadā ir 200 euro. Viesītes
novada pašvaldība pirmskolas un vispārējās izglītības iestādēs bērnu ēdināšanu nodrošina līdz 9.klasei.
NODARBINĀTĪBA UN BEZDARBS
Kā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati uz 2018.gada nogali Viesītes novadā reģistrēti 99 darba
meklētāji, kas sastāda bezdarba līmeni 4.5 %. Tai pašā laikā valstī bezdarba līmenis ir 6.2%. Tātad
novadā bezdarba līmenis ir par 1.7% zemāks nekā valstī kopumā. Salīdzinoši Zemgales reģionā
2018.gada nogalē bezdarba līmenis ir 5.8%. Starpība reģiona ietvaros ir 1.3%.
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Bezdarbnieku skaita sadalījums procentos
pēc bezdarba ilguma

15%

6%

18%

Līdz 6 mēn.

61%

6 - 12 mēn.

3 gadi un vairāk

1 - 3 gadi

Kā rāda NVA dati, no kopējā bezdarbnieku skaita visvairāk ir to bezdarbnieku, kuri bez darba
ir līdz 6 mēnešiem (60 bezdarbnieki jeb 61% no kopējā bezdarbnieku skaita), 18 bezdarbnieki (18%)
bez darba ir no 6 – 12 mēnešiem, 15 bezdarbnieki (15%) bez darba ir 1 – 3 gadus, bet tikai 6 3 un
vairāk gadus.
Ņemot vērā bezdarbnieku skaitu dažādās vecuma grupās, līdzīgs skaits bezdarbnieku ir
vecumā no 30 – 44 gadi (45 bezdarbnieki) un vecumā no 45 – 59 gadi (50 bezdarbnieki). Vismazākais
bezdarbnieku skaits ir vecuma grupā no 15 - 24 gadiem (4 bezdarbnieki).
UZŅĒMĒJDARBĪBA
Uzņēmējdarbība Viesītes novadā ir cieši saistīta ar lauku vidi. Tās pamatu veido
lauksaimnieciska rakstura uzņēmumi.
Novadā pārstāvēto uzņēmējdarbības nozaru sadalījums % 2017.gadā
30,4
49,8

11
8,7

Lauksaimniecības

Tirdzniecības

Mežizstrādes

Citi

Būtiska Viesītes novada ekonomikas sastāvdaļa ir lauksaimnieciska rakstura uzņēmumi, kuri
ražo un daļēji arī pārstrādā savu produkciju. Tie sastāda 49,8% no kopējo uzņēmumu skaita.
Tirdzniecības uzņēmumi ir 8,7 % no kopskaita, mežizstrādes ir 11,0 % no kopējiem uzņēmumiem, bet
pārējie, kas ir 30,4 % no kopējo uzņēmumu skaita ir dažādu nozaru pārstāvji, kā dažādu pakalpojumu
sniedzēji ( ēdināšanas, tūrisma, frizieru un skaistumkopšanas, automobiļu remonta, būvniecības,
transporta pakalpojumi u.c.).
Lielākie Viesītes novadā reģistrētie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2017.gada 31.decembrī
Darbības joma
Apgrozījums, pret
NPK
Uzņēmums
EUR
2016
1 KALNA DAMBRĀNI, Viesītes pilsētas ar lauku
Piena lopkopība
2.810.632,00 49%
teritoriju zemnieku saimniecība
2 ASSI, Saukas pagasta Ļahtiņina zemnieku
Mazumtirdzniecība
1.700.092,00 7%
saimniecība
(galvenokārt pārtikas
preces)
3 Hydrox, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ķīmisko vielu
1.107.088,00 23%
vairumtirdzniecība
4 ĀRES J & T, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Zāģēšana,ēvelēšana un
865.463,00 12%
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NPK

Darbības joma

Uzņēmums

impregnēšana
Piena lopkopība

5 LEJAS PALSĀNI, Saukas pagasta zemnieku
saimniecība
6 Viesītes komunālā pārvalde, Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību

Apgrozījums, pret
EUR
2016
743.454,00 33%

Tvaika piegāde un gaisa
446.102,00 -2%
kondicionēšana, NĪ
pārvaldīšana
7 RITENIS, Jēkabpils rajona Saukas pagasta l/s
Jauktā
385.909,00 39%
tehnikas, mašīnu u.c. darbarīku kopīgās lietošanas lauksaimniecība(augkopība
un apkopes kooperatīvā sabiedrība
un lopkopība), Piena
lopkopība
8 FOOT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Apavu un ādas
366.148,00 -1%
izstrādājumu
mazumtirdzniecība
9 SĪPOLI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Graudaugu,pākšaugu un
292.241,00 eļļas augu sēklu audzēšana,
32%
Mežizstrāde
10 Kristīnes Viesītes Aptieka, Sabiedrība ar
Farmaceitisko
275.057,00 2%
ierobežotu atbildību
izstrādājumu
mazumtirdzniecība
11 Skats DS, SIA
Reklāmas
240.110,00 39%
aģentūru darbība
12 Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs,
Aprūpes centru
237.022,00 6%
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
pakalpojumi
13 Viesītes transports, SIA
Pilsētas un piepilsētas
234.377,00 -6%
pasažieru sauszemes
pārvadājumi, Pasažieru
sauszemes transports
14 Wprod logistic, SIA
Kravu pārvadājumi pa
227.070,00 77%
autoceļiem, taksometru
pakalp., citu rneklasif.
pasažieru sausz.tr.l.
iznomāšana un
ekslpuatācijas līzings
15 BM Wood, SIA
Mežizstrāde
203.860,00 9%
16 AB Auto, SIA
Kravu pārvadājumi pa
200.355,00 69%
autoceļiem
17 MEŽNORAS, Saukas pagasta Sarkaņa zemnieku
Mežizstrāde
190.323,00 41%
saimniecība
18 ĀBEĻI, Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju
Piena lopkopība
168.519,00 54%
N.Širokova zemnieku saimniecība
19 MAK-3, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Mežkopība un citas
225,889.00 mežsaimniecības darbības
11%
20 POLĪŠI, Rites pagasta Kampes zemnieku
Jauktā lauksaimniecība
186,421.00 50%
saimniecība
(augkopība un lopkopība)
Avots: Lursoft
INVESTĪCIJAS 2020. – 2021.GADAM
Viesītes novada pašvaldības plānotās investīcijas atspoguļotas Viesītes novada pašvaldības
Investīciju plānā 2019.-2021.gadam. Kopējais investīciju apjoms 2020.-2021.gadā ir aptuveni 1317,1
tūkst. euro, no kuriem aptuveni 309,5 tūkst. euro ir pašvaldības budžeta līdzekļi. Dažādiem investīciju
projektiem 2020-2021.gadā paredzēts piesaistīt arī Eiropas Savienības finansējumu.
Atbilstoši Viesītes novada pašvaldības investīciju plānam 2020.-2021.gadam lielākās
investīcijas paredzētas :
 Smilšu ielas Viesītē rekonstrukcijai,
 Aktīvās atpūtas vietas Viesītē izveidošana jauniešiem,
 Viesītes katlu mājas priekškurtuves remonts,
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 Viesītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 2.kārtas būvniecība,
 Saukas un Rites kanalizācijas sūkņu staciju pārbūve,
 Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju iesaiste energoefektivitātes projektu izstrādē un
realizācijā,
 Daudzdzīvokļu māju jumtu atjaunošana,
 Daudzdzīvokļu māju gala sienu atjaunošana,
 Viesītes katlu mājas šķeldas noliktavas pārbūve,
 Muzeja infrastruktūras uzlabošana Lokomatīvju Depo ēkā (jumts, logi, durvis) un
inovatīvas ekspozīcijas izveide.
Ziņojums par Viesītes novada pašvaldības 2019.gada budžetu
PAMATBUDŽETS
Budžeta ieņēmumi
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi – Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis; nekustamā īpašuma nodoklis; nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst pašvaldību nodevas;
naudas sodi; ieņēmumi no pašvaldības kapitālo daļu un īpašuma pārdošanas, kā arī citi nenodokļu
ieņēmumi; transferu ieņēmumi (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu
maksas pakalpojumu ieņēmumiem (biļešu ieņēmumiem, telpu noma, zemes noma un citi ieņēmumi).

Budžeta ieņēmumi %
2,2

Tiešie nodokļi 48,0%
Nenodokļu ieņēmumi 7,0%

48,0

42,8

Transfertu ieņēmumi 42,8%
Budžeta iestāžu ieņēmumi 2,2%
7,0

Viesītes novada pašvaldības budžeta ieņēmumi 2019. gadā bez aizņēmumu summām plānoti
4203263 euro apjomā. No naudas līdzekļu atlikuma uz gada sākumu 2019.gada izdevumu segšanai tiks
izlietoti 244286 euro. Pašvaldības 2019.gada ieņēmumi (bez finansēšanas) ir par 889167 euro mazāki
kā iepriekšējā budžeta gadā, tas saistīts ar mērķdotāciju (pedagogu atlīdzībai) piešķiršanas kārtību 2019.gada budžetā paredzēta astoņiem mēnešiem un pagaidu budžetu valsts funkciju un saistību
izpildei 2019.gadā. Nesadalītais līdzekļu atlikums uz 2019.gada beigām plānots 11500 euro.
Budžeta ieņēmumu plāns izstrādāts atbilstoši reāli prognozējamiem ieņēmumiem, kas paredzēti valsts
pagaidu budžetā 2019.gadam un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1032 “Noteikumi par
budžetu ieņēmumu klasifikāciju”.
NODOKĻU IEŅĒMUMI
Nodokļu ieņēmumi Viesītes novada pašvaldības budžetā šogad plānoti 2016058 euro apjomā
un ir 48,0% no kopējiem plānotajiem ieņēmumiem. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nodokļu ieņēmumi
plānoti par 9684 euro mazāk.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi pašvaldības budžetā ir nozīmīgs nodokļu ieņēmumu
veids un sastāda 1734258 euro jeb 41,3% no ieņēmumu kopējā apjoma, kas ir par 26955 euro mazāk
nekā iepriekšējā gadā. Šo nodokli administrē Valsts kase un ieskaita pašvaldību budžetā noteiktu tā
daļu. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalījums starp valsti un pašvaldībām palicis nemainīgs, sākot ar
2012.gadu tas ir 20% /80%.
Nekustamā īpašuma nodokli pašvaldības teritorijā administrē pašvaldība, šajā gadā plānots
iekasēt 281800 euro, kas budžeta ieņēmumos veido 6,7% no kopējiem ieņēmumiem.
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NENODOKĻU IEŅĒMUMI
Nenodokļu ieņēmumi ir valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no pašvaldības
kapitāla izmantošanas un pārdošanas, pašvaldības iestāžu papildus ieņēmumi, ieņēmumi no īpašuma
pārdošanas. Nenodokļu ieņēmumi šogad plānoti 292224 euro, tas ir 7,8% no kopējiem ieņēmumiem.
Pašvaldības iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2019.gada budžetā plānoti
90733 euro, tas sastāda 2,2% no kopējiem ieņēmumiem.
BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību budžetā saņemtie transferti ir maksājumi, ko novads saņem no citām pašvaldībām
un valsts budžeta. 2019. gadā tie plānoti 198948 euro apjomā, kas sastāda 42,8%, kas ir par 925241
euro mazāk nekā iepriekšējā budžeta gadā. Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
855702 euro, kas ir par 34932 euro mazāk nekā iepriekšējā budžeta gadā.

2019.gada ieņēmumu transfertu struktūra %
5,9 5,4
41,1

47,6

Pašvaldību budžetu transferti
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds
Valsts budžeta transferti
Līdzekļi projektu īstenošanai

Mērķdotācijas pašvaldībām izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku atlīdzībai 2019.gadā 8
mēnešiem piešķirti 476081 euro, kas ir par 14089 euro vairāk nekā pagājušajā pārskata gadā 8
mēnešiem. Līdzekļi pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8 mēnešiem 415448 euro,
mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sastāda 43784 euro,
mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 16849 euro, kā arī dotācija 1., 2.,3. un 4.klases skolēnu
ēdināšanai 28578 euro, mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2298 euro, finansējums asistenta pakalpojumu
apmaksai 35000 euro.
Projekta īstenošanai “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” transfertu ieņēmumos plānoti
11241euro.Transfertu maksājumus veido arī ieņēmumi no citām pašvaldībām izglītības funkciju
nodrošināšanai bērniem, kuri apmeklē Viesītes novada pirmsskolas izglītības iestādes un mācās
vispārizglītojošajās skolās, kā arī izglītojas profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, šie ieņēmumi
sastāda 94072 euro. No līdzekļiem ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta
iestādēm plānots saņemt 100978 euro t.sk. 22888 euro par realizēto projektu “Kvalitatīvas Jaunatnes
darba kompetences”, 10600 euro turpinot projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” realizēšanu, 14500 euro turpinot projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” īstenošanu, 17045 euro turpinot projekta “Vietējās sabiedrības veselības
veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” realizēšanu, 35104 euro projekta LLI-295
“Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas Viesītes un Rokišķu kopienas” tālākai īstenošanai, 841 euro
projekta LLI-306 “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot
daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” īstenošanas turpināšanai.
PAŠVALDĪBAS AIZŅĒMUMI
Kad būs sagaidīts gadskārtējais valsts budžeta likums, Viesītes novada pašvaldības 2019.gada
budžetā plānots Valsts kases kredīts 558741 euro apjomā (par 1 060 859 euro mazāk nekā bija plānots
2018.gadā) pašvaldības projektu realizēšanas nodrošināšanai:
 Esošās skolas ēkas pārbūve ar funkcijas maiņu Sporta skolas un Veselības un sociālas
aprūpes centra vajadzībām 1.kārtas daļēju būvdarbu īstenošanai 103550 euro;
 Lauku Atbalsta dienesta administrētā projekta „’Mazā Bānīša stacijas izveide Saukas
pagasta Lones ciemā” būvniecības darbu daļas īstenošanai 24320 euro;
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 Pašvaldības grants ceļa bez cietā seguma posma Bajāri-Grabažāni Viesītes novada
Saukas pagastā un Dzeņi- Elkšņi Viesītes novada Elkšņu pagastā rekonstrukcijai
251182 euro:
 Lauku Atbalsta dienesta administrētā projekta Radošās rezidences Viesītes realizācijai
41000 euro,
 Latvijas - Lietuvas pārrobežu projekta Nr.LII-317 “Sociālo pakalpojumu kvalitātes un
pieejamības uzlabošana Vidus-Baltijas reģionā” būvniecības darbu daļas Dienas centra
izveidošanai 79889 euro,
 Dienesta viesnīcas fasādes vienkāršotai atjaunošanai 58800 euro.
Budžeta izdevumi
Saeima 2018.gada 6.decembrī, pieņēma grozījumus Likumā „Par budžetu un finanšu
vadību, tādējādi nodrošinot iespēju finansēt nepieciešamos izdevumus jaunajā saimnieciskajā
gadā situācijā, kad nav pieņemts gadskārtējais valsts budžets. Pilnveidotais normatīvais
regulējums paredz sasaistīt pagaidu budžeta veidošanas principus ar vidējā termiņa budžeta ietvara
likumu. Pieņemtie likuma grozījumi nosaka: ja sākoties saimnieciskajam gadam, nav stājies spēkā
gadskārtējais valsts budžeta likums, finanšu ministrs apstiprina valsts darbībai nepieciešamos valsts
budžeta izdevumus, aizdevumu un aizņēmumu limitus.
Lai pašvaldībām būtu nodrošināts stabils funkciju veikšanai nepieciešamais finansējums, ar
2018.gada 18.decembra LR Finanšu ministrijas rīkojumu Nr.488 “Par valsts pagaidu budžetu
2019.gada” tiek apstiprināta mērķdotāciju un dotāciju finansējuma sadale, aizņēmumu un galvojumu
limiti. Tādējādi tiks nodrošināta to izmantošana ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto
projektu īstenošanai.
Pateicoties jaunajam regulējumam un pilnveidotajai pieejai, ar pagaidu budžetu tiks
nodrošināta valsts funkciju un saistību izpilde un uzsākto budžeta politiku un pasākumu turpināšana
nemainīgā līmenī, līdz stāsies spēkā gadskārtējais valsts budžeta likums. Tas risina līdzekļu
nodrošināšanu sabiedrības grupām, kas pie līdzšinējā regulējuma nevarētu saņemt tiem pēc
normatīvajiem aktiem pienākošos naudu:
 Pedagogi 2019.gadā varēs turpināt saņemt 2018.gada 1.septembrī paaugstināto darba
samaksu (710 EUR),
 Tiks nodrošināts nodokļu reformas ietvaros plānotais neapliekamā diferencētā
minimuma pieaugums (2019.gadā līdz 230 EUR mēnesī) ienākumiem līdz 440 EUR
mēnesī, atvieglojuma par apgādībā esošu personu pieaugums (2019.gadā 230 EUR
mēnesī) un pensionāra neapliekamā minimuma pieaugums (2019.gadā 270 EUR
mēnesī),
 Tiks turpināts iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums valsts un
pašvaldību budžetiem – 20% un 80%.
Viesītes novada pašvaldības 2019. gada prioritātes, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem,
nemainīsies, saglabājot uzsvaru uz drošas, kvalitatīvas un ilgtspējīgas dzīves vides radīšanu Viesītes
novada iedzīvotājiem.
Viesītes novada finanšu sistēmas galvenā sastāvdaļa ir pašvaldības budžets. Tas ir pašvaldības
darbības finansiālais pamats un finanšu instruments, ar kuru pašvaldība nodrošina savu autonomo
funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības
finansiālajām iespējām.
Viesītes novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Budžetā ir
iekļauti visu novada struktūrvienību un iestāžu budžeti. Budžeta atbildīga plānošana ir nozīmīga
pašvaldībā, jo veidojot sabalansētu ieņēmumu un izdevumu plānu noteiktam laika periodam, tiek
nodrošināta ne tikai konkrētu funkciju, pasākumu un darbu veikšana, bet arī radīta bāze stabilitātei un
attīstībai.
Pašvaldības ilgtermiņa uzdevums – sekmēt koordinētu un sabalansētu rīcību kopumu, kas
nodrošina lietderīgu finanšu līdzekļu izmantošanu un to koncentrēšanu izvirzīto attīstības mērķu
sasniegšanai.
Pašvaldības darbības pamatnosacījumus reglamentē LR likums “Par pašvaldībām”. Budžets ir
izstrādāts saskaņā ar šo likumu un, pamatojoties uz likumiem “Par pašvaldību budžetiem”, “Par
budžetu un finanšu vadību”, Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas likumu”, likumu “Par nekustamā
īpašuma nodokli”, ”LR Ministru kabineta noteikumos apstiprināto budžeta ieņēmumu, ekonomisko
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kategoriju un funkcionālo kategoriju klasifikāciju, kā arī nodokļu likumos, pārējos MK noteikumos un
citos likumdošanas aktos paredzētajās prasībās.
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem,
budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, ir Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu “ Par
Viesītes novada pašvaldības 2019.gada budžetu” 1., 2., 3., 4., un 5. pielikumos.
Viesītes novada pašvaldības budžeta izdevumu plāns izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem Nr.934 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām
kategorijām”, un Nr.1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām”.
Algu fonda pieaugums izglītības iestādēs saistīts ar izmaiņām likumdošanā. Saskaņā ar
2016.gada 05.jūlija MK noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 2018.gada
11.septembra grozījumiem Nr.584, no 2018.gada 01.septembra ir palielināta pedagogu minimālā darba
alga no 680 euro uz 740 euro.
Novada pašvaldība arī 2019.gadā nodrošina visiem skolēniem vispārizglītojošās iestādēs no
5.klases līdz 9.klasei brīvpusdienas, pirmskolas izglītības iestādēs brīvpusdienas nodrošina 56gadīgajiem audzēkņiem un arī audzēkņiem līdz 5 gadu vecumam.
Pamatbudžeta izdevumi 2019. gada budžetā plānoti 4835921 euro apjomā, kas ir par 1 395253
euro mazāk nekā pagājušā gadā. Uzturēšanas izdevumi sastāda 3 708028 euro, jeb 76,7 % no
kopējiem izdevumiem, kapitālie izdevumiem sastāda 1 127893euro jeb 23,3% no kopējiem
izdevumiem. Lai nodrošinātu kapitālajiem izdevumiem papildus līdzekļu avotu, pašvaldība 2019. gadā
ņems aizņēmumu Valsts kasē 558741 euro apmērā.
2019.gada izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām %

Vispārējie valdības dienesti 7.5%

11,8

1,2

Drošibas iestādes 1,2%
Ekonomiskā darbība 3.4%

7,5
3,4

Īpašumu un ielu
apsaimniekošana 30,2%
Kultūra un sports 12,0%

30,2

34,0

Izglītība 34,0%

12,0

Sociālā aizsardzība 11.8%

Izdevumi budžeta plānā sadalīti atbilstoši pašvaldības budžetu funkcionālajām kategorijām.
01.100 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijām – domes, pagastu pārvalžu un grāmatvedības
un finanšu nodaļas uzturēšanai paredzēts 346234 euro finansējums. Paredzēts arī projekta “Vienotais
klientu apkalpošanas centrs” darbībai 6900euro.Kapitālajiem izdevumiem kopā plānoti 7000 euro.
Līdzekļi 4000 EUR paredzēti lietota vieglā autotransporta iegādei administrācijas vajadzībām (saskaņā
ar investīciju plānu RV2.2, U6), 3000 EUR sistēmbloka grāmatvedības sistēmas uzturēšanai
(inv.pl.RV2.1, U3, 17.p.)
01.890Arī 2019.gada budžetā plānoti izdevumiem neparedzētiem gadījumiem jeb rezerves fonds
10000euro.
03.100 Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai novadā budžetā 2019.gadā plānoti21655 euro.
03.300 Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai plānoti 36818 euro.
04.100 Attīstības un plānošanas nodaļas darbības nodrošināšanai 2019.gadā paredzēti 95795 euro.
Plānots turpināt darbu pie teritorijas plānojuma izstrādes EUR 9070 (RV2.1,U3 5.p.), informatīvās
tikšanās ar lauksaimniekiem, uzņēmējiem, tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Paredzēti līdzekļi
iedzīvotāju un biedrību iniciatīvu konkursa izdevumiem 4300 euro. Izdevumi 1400 euro paredzēts
procesora, niveliera un mobilā tālruņa iegādei (RV2.1, U3.17.p.), 3000 euro būvniecības dokumentu
izstrādei ) RV3.5,U20, RV5.2,U29, U30, RV6.1, U31)
04.900 Apvienotās Būvvaldes pakalpojumu un administrācijas uzturēšanai paredzēti 11500 euro.
04.901Pašvaldību budžeta parāda darījumiem paredzēti 10292 euro, šajā summā ietilpst kredītu
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procentu maksājumi par saņemtajiem kredītiem un maksājumi Valsts kasei par kredītu apkalpošanu
saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.
05.400Vides aizsardzības jomā piedalāmies kā partneris Latvijas - Lietuvas pārrobežu projektā Nr.LII306 “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus
apsaimniekošanas pasākumus”, kur izstrādās Viesītes pagasta Supes purva apsaimniekošanas plānu.
Kopējie projekta izdevumi 25704 euro (RV3.5, U20)
06.100 Pašvaldības teritoriju un īpašumu apsaimniekošanai pašvaldības budžetā šogad plānots
finansējums 1393555 euro apmērā. Paredzēts īstenot projektu Pašvaldības grants ceļa bez cietā seguma
posma Bajāri - Grabažāni Viesītes novada Saukas pagastā un Dzeņi – Elkšņi Viesītes novada Elkšņu
pagastā rekonstrukciju 251182 euro (RV3.2, U14, 54.p.). Iecerēts turpināt darbu pie Viesītes veselības
un sociālās aprūpes centra izveides 468205 euro (RV3.4,U18, 69.p.), lai varētu realizēt projekta LLI317”Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidus-Baltijas reģionā” ietvaros
Dienas centra izveidošanu, vispirms jāveic projekts “Dienesta viesnīcas fasādes vienkāršotā
atjaunošana” 58800 euro (RV1.1, U1, 6.p.). Saimniecisko darbu veikšanai nepieciešams iegādāties
krūmgiezi, lapu sūcēju un nivelieri 5000 euro( RV1.1, U1, 6.p.). Lai veiktu ielu labiekārtošanu
jāsagatavo tehniskais projekts Smilšu ielai 4000 euro (RV3.1, U14, 53.p.) Saukas pagastā paredzēts
realizēt LAD administrēto projektu “"Mazā Bānīša stacijas izveide" 27781 euro (RV3.5, U20, 74.p),
iegādāties trimmeri zāles pļaušanai 700 euro (RV1.1, U1, 6.p.) Rites pagastā paredzēts ierīkot ielu
apgaismojumu 18700 euro (RV3.5,U20, 74.p.). Turpināsies pašvaldības īpašumtiesību sakārtošana un
īpašumu tiesību reģistrēšana, meža īpašumu plānu projektu atjaunošana. Ik gadu tam budžetā tiek
paredzēts finansējums, arī 2019.gadā šīm mērķim ieplānoti 30000 euro.Tāpat turpināsies remonti
pašvaldības māju un dzīvokļu īpašumos 5000 euro.
06.400 Ielu apgaismošanas izdevumiem paredzēti 63776 euro, t.sk.49226 euro (RV3.5, U20, 74.p.)
projekta “Apgaismojuma pārbūve Brīvības, Biržu, Raiņa un Peldu ielās” realizācijas pabeigšanai.
08.111 Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra darbības nodrošināšanai šogad paredzēti 34860 euro. Tai
skaitā projekta ”PUMPURS” realizācija 10600 euro apjomā (RV3.3, U15, 59.p.).Jaunatnes iniciatīvu
centra izdevumi paredzēti jauniešu aktivitātēm Sēlijas novadu jauniešu padomē, jauno talantu konkursa
“ Homesick” rīkošanai, jauniešu dienas “ Dzimis Sēlijā” pasākumam, Zemes stundas un labdarības
pasākumiem, jauniešu aktivitāšu projektiem 2019. gadā iegādāsies galda spēli 400 euro (RV2.3, U10).
08.210Pašvaldības piecu bibliotēku uzturēšanas izdevumiem novadā plānoti 110522 euro. Arī šogad
turpinās grāmatu fonda papildināšana novada bibliotēkās. 2019.gadā tiks iepirkti bibliotēku krājumi
par 5450 euro. Bibliotēku vajadzībām šogad iegādāsies 2 datorus un fotoaparātu 1500 euro vērtībā
(RV2.1,U3, 17.p.).Novada bibiotēkās katru gadu tiek pasūtīti periodiskie izdevumi iedzīvotāju
lietošanai. Šogad tie paredzēti pasūtīt 2480 euro apmērā. Bibliotēkas rīko arī tematiskus pasākumus,
grāmatu svētkus.
08.220 Viesītes muzeja „Sēlija” darbības nodrošināšanai paredzēti 74084 euro. Turpinās muzeoloģisko
priekšmetu iegāde, telpu remonti, tradicionālo pasākumu(Muzeju nakts, gadskārtu dienu pasākumi,
Dzelzceļnieku diena, Mazā Bānīša svētki, dažādu tematiku izstādes, piedalīšanās Balttour gadatirgū,
pārnovadu uzņēmēju dienās, Amatniecības centra pasākumi u.c.) rīkošana, muzeoloģisko priekšmetu
restaurācijas darbi. Muzeja vajadzībām 2019.gadā nepieciešami 3200 euro (RV6.1, U31 ) datora
programmatūras, plaukti krājumu glabāšanai, TIP-2 informatīvās planšetes pie muzeja uz Stacijas
laukuma iegādei
08.230Pašvaldības četru kultūras iestāžu izdevumiem plānoti līdzekļi 331852 euro, no tiem 2298 euro
valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai. Tradicionālo
pasākumu rīkošanai - Viesītes kultūras pils rīkotajiem deju sadanču „Klaberjakts” , Ģimeņu dienas,
Bērnības svētku pasākumiem, Amatierkolektīvu sadraudzības svētki, Pilsētas svētki, Pagastu svētki,
Baltā galdauta svētki, Dzejas dienas, Veco ļaužu diena, gadskārtu dienu pasākumi, Teātru svētki
Alūksnē (festivāls), G.Fr.Stendera atceres pasākums, Līdzdalības maksas ,tautas mākslas svētkiem
“Sēlija rotā”, koncerti, teātra izrādes, kino seansi paredzēts 39835 euro. Nepieciešami radio mikrofoni,
DMX gaismu vadības bloks, JBK aktīvie mikrofoni, 1100 euro ( RV3.6, U21, 84.p.). Jāatjauno
ugunsdrošības inventārs (krāni u.c.) 3000 euro ( RV1.1, U1, 6.p.). Remontiem Viesītes kultūras pilī
(ēkas jumta remonts, spoguļzāles, trenažieru telpas) plānoti 10000 euro ( RV1.1, U1, 6.p.). Rites tautas
namā nepieciešama skatuves apgaismojuma un priekškara elektriskā mehānisma rekonstrukcija
3500euro (RV1.1, U1, 6.p.).
08.620 Sporta kluba uzturēšanai un sporta pasākumu organizēšanai paredzēti 26906 euro. Plānots
atbalstīt velosacensību rīkošanu Viesītes novadā – trases sagatavošanu, novada stenda šaušanas
komandu sacensībās, Latvijas mēroga senioru volejbola sacensības “ Sēlijas Kauss” vīriešiem un
sievietēm. Piedalīties 2. līgas futbola komandas izbraukuma spēlēs, svarcelšanas, riteņbraukšanas
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sacensībās 5633 euro. (RV3.7, U22, 92.p.). Plānots iegādāties trenažierus par 800 euro. (RV3.7, U22,
93.p.). Papildināt arī pārējo kluba sporta inventāru 1195 euro. (RV3.7, U22, 93.p.).
09.100Pirmskolas izglītības iestādes „Zīlīte” uzturēšanai un audzēkņu (111 bērni) izglītošanai
2019.gadā plānots 295377 euro, tajā skaitā valsts mērķdotācija pedagoģisko darbinieku atlīdzībai
8.mēnešiem 36992 euro, pašvaldības līdzekļi pedagogu atlīdzības nodrošināšanai 122510 euro,
paredzēti pirmskolas 5-6 gadīgo bērnu un bērnu līdz 5 gadu vecumam ēdināšanas izdevumi no
pašvaldības līdzekļiem 25000 euro. Plānota apģērbu žāvējamo garderobes skapju iegāde 3500 euro
(RV3.3, U16, 62.p.), profesionālās veļas mašīnas iegāde 2500 euro (RV3.3, U16,62.p.). Turpināsies
darbs pie izglītības iestādes teritorijā esošo bērnu rotaļu laukumu uzlabošanas un papildināšanas ar
jauniem rotaļu elementiem un žoga daļēja rekonstrukcija 6880 euro (RV3.3, U16,62.p.).
09.201Norēķinos ar citu pašvaldību izglītības iestādēm par bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta
Viesītes novadā, bet kuri apmeklē citu pašvaldību izglītības iestādes, šogad plānoti izdevumi 78230
euro.
09.210Kopējais plānotais finansējums pamatizglītības nodrošināšanai ir 882524 euro., tai skaitā 34517
euro projektu realizācijai (RV3.3, U15, 57.p.). 2018./2019. mācību gadā novadā, pēc izglītības iestāžu
reorganizācijas darbojas Viesītes vidusskola ar mācību programmu īstenošanas vietu “Rites skola”
(352 audzēkņi t.sk. klasēs 326 bērni). Skolas uzturēšanas izdevumiem plānoti līdzekļi 840752 euro,
tajā skaitā valsts budžeta mērķdotācija pedagoģisko darbinieku atlīdzībai 8 mēnešiem 430641 euro,
valsts budžeta mērķdotācijas 1., 2., 3. un 4.klašu skolēnu ēdināšanai 28578 euro, pašvaldības līdzekļi
pedagogu atlīdzības nodrošināšanai 23864 euro, paredzēti arī ēdināšanas izdevumi 5.-9.klašu
skolēniem no pašvaldības līdzekļiem 62000 euro. Kapitālie izdevumi sastāda 21755 euro (RV3.3, U16,
62.p.) kas paredzēti 5 portatīvo datoru ar programmatūru, 2 projektoru, 2 TV, kopētāja, 2 datu kameru,
kokapstrādes virpas, mēbeļu un motorzāģa
iegādei vidusskolas mācību procesam un
apsaimniekošanai.
Turpinās projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai“ 14500 euro īstenošana un
projekta “LLI-295 V-R Communities” 20017 euro realizācija.
0.510Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai 2019.gadā paredzēti
380825
euro,tai skaitā valsts budžeta mērķdotācija pedagoģisko darbinieku atlīdzībai 188547 euro, pašvaldības
līdzekļi pedagogu atlīdzības nodrošināšanai 57286 euro.
Jaunajā 2018./2019.mācību gadā Sēlijas sporta skolā mācības uzsāka 364 audzēkņi no pieciem
novadiem (Viesītes, Aknīstes, Salas, Jēkabpils un Pļaviņu). Viesītes Mūzikas un mākslas skola
2018./2019.mācību gadā no Viesītes, Neretas un Salas novadiem kopā mācības uzsāka 198 audzēkņi,
tai skaitā 129 bērni profesionālās ievirzes izglītībā un 96 skolēni interešu izglītībā. Kapitālie izdevumi
3990 euro (RV3.3, U16, 62.p.) planšetdatora ar programmatūru un sporta inventāra iegādei Sporta
skolai. Sporta stadiona uzturēšanai un apsaimniekošanai paredzēti 7990 euro.
09.600 Izglītības un kultūras pārvaldes pakalpojumu izdevumiem 2019.gadā paredzēti 11000 euro.
10.700 Sociālajai palīdzībai paredzēti līdzekļi 235191 euro, no tiem GMI pabalstiem naudā, dzīvokļa
pabalstiem, pabalstiem ēdināšanai, pārējiem pabalstiem atbilstoši pieņemtajiem saistošajiem
noteikumiem 106950 euro. Norēķiniem par novada iedzīvotāju uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs
paredzēti 87000 euro, skolēnu transporta izdevumu kompensācijas 30000 euro. Atbalstam bezdarba
gadījumā 11241 euro.
10.900 Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai paredzētas izmaksas 332721 euro, tai skaitā projektu
realizācijai 119490 euro. 2019.gadā turpinās DI projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošana 12125 euro
(RV3.4,U17, 66.p.), un Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta LII-317 “Sociālo pakalpojumu
kvalitātes un pieejamības uzlabošana Vidus-Baltijas reģionā” realizācija 106647 euro (RV3.4,U18,
67.p.), kura ietvaros paredzēta Dienas centra Viesītē izveidošana. Turpinās asistenta pakalpojumu
nodrošināšanu iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām 35000 euro (RV3.4,U18, 68.p.) apjomā.
Kapitālajiem izdevumiem plānoti 700 euro (RV2.1, U3,17.p.) metāla skapja un skenera iegādei. Šogad
10057 euro plānoti veco ļaužu nama uzturēšanai, 3180 euro Dzīvojamās mājas sociāli neaizsargātām
ģimenēm un fiziskām personām uzturēšanai.
Kredītsaistības
Uz 2019.gada 1.janvāri Viesītes novada pašvaldībai ir 10 aizņēmumu līgumi. Kopējā
aizņēmumu Valsts Kasē neatmaksātā daļa ir 3 384 049 euro.
Kredītu atmaksai 2019.gadā budžeta izdevumos ieplānoti 170369 euro, tai skaitā
 40988 euro – radniecīgās kapitālsabiedrības SIA “ Viesītes komunālā pārvalde”
pamatkapitāla palielināšanai KF projektā “ Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Viesītē” ;
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 26712 euro - Komlpeksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai P I I “
Zīlīte” Pavasara ielā 6a, Viesītē;
 13188 euro - radniecīgās kapitālsabiedrības SIA “ Viesītes komunālā pārvalde”
pamatkapitāla palielināšanai KF projektā “ Siltumenerģijas pārvades sistēmas
paaugstināšana Viesītē” ;
 11172 euro – Viesītes vidusskolas un Viesītes Sporta skolas sporta kompleksa
jaunbūve;
 8180 euro – Viesītes jauno kapu kapličas jaunbūve;
 8208 euro – Pavasara ielas un Sporta ielas Viesītē atsevišķu posmu seguma maiņa un
ietves būvdarbi;
 18634 euro – Pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi-Ķēķāni-Zīlāni pārbūve;
 6652 euro – Travel smart – visit Lithuania and Latvia Nr.LLI-199,
 32267 euro - Pašvaldības ceļa V19 Jaunkančuki-Priede-Ikšķiles pārbūve;
 8764 euro - Esošās skolas ēkas pārbūve ar funkcijas maiņu Sporta skolas un Veselības
un sociālas aprūpes centra vajadzībām;
 3812 euro - Ielu apgaismojuma pārbūve Brīvības, Birzu, Raiņa un Peldu ielās Viesītē
Par saņemtajiem kredītiem pašvaldība norēķinās saskaņā ar grafiku, maksājumi tiek veikti
regulāri, noteiktajā laikā un apjomā.
SPECIĀLAIS BUDŽETS
Speciālā budžeta 2019. gada ieņēmumu plānoti 230132 euro apmērā, t.sk. dabas resursu
nodoklis 31000 euro un autoceļu (ielu) fonda līdzekļi 197502 euro un izdevumi 234328 euro apmērā.
Speciālaja budžetā atlikums uz 2019.gada 1.janvāri ir 13954 euro, savukārt uz 2019.gada
beigām atlikums plānots 1550 euro.
Dabas resursu nodokļa finansējums turpinot iepriekšējā gadā iesāktos darbus paredzēts izlietot
ar vides aizsardzību saistītiem pasākumiem : latvāņu invāzijas ierobežošanai, pašvaldības teritorijā
esošo rekultivēto izgāztuvju monitoringa izdevumiem, atkritumu konteineru iegādei, lielgabarīta
atkritumu savākšanai un transportēšanai.
Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi plānoti iepriekšējā budžeta gada apjomā. Finansējums tiks
izlietots pakalpojumu apmaksai par novada ielu un autoceļu uzturēšanu, un Viesītes pilsētas Sporta un
Smilšu ielu rekonstrukcijai ņemtā kredīta pamatsummas atmaksai.
ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU BUDŽETS
Ziedojumi un dāvinājumi saskaņā ar MK noteikumiem par budžeta pārskatiem, netiek plānoti.
Uz 01.01.2019 šo līdzekļu atlikuma nav.
Viesītes novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs

A.Žuks

11.#
Par ‘’Kārtības, kādā Viesītes novada dome piešķir atbalstu no pašvaldības budžeta
biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupām,
kuru vārdā darbojas fiziska persona, projektu konkursiem’’ apstiprināšanu
A.Žuks, G.Dimitrijeva, A.Maļinovska, J.Līcis

A.Žuks – ziņo par sagatavoto projektu.
A.Maļinovska – ierosina papildināt 2.13. punktu nosakot , ka pašvaldības uzraudzība ir 2 gadus un
paskaidro, kāpēc tas nepieciešams.
Deputāti piekrīt ierosinājumam.

Ir izstrādāts jauns dokuments ‘’Kārtība, kādā Viesītes novada dome piešķir atbalstu no pašvaldības
budžeta biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupām, kuru
vārdā darbojas fiziska persona, projektu konkursiem’’.
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Jauninājumi: noteiktas prasības un vērtēšanas kritēriji vērtēšanai pēc punktiem. Pretendentiem, kuri
veikuši tirgus izpēti preces iegādei ir iespēja uz augstāku vērtējumu. Līdz ar šo kārtību tiek atcelts
iepriekšējais dokuments ‘’Kārtību, kādā Viesītes novada dome piešķir atbalstu no pašvaldības budžeta
biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko personu projektu konkursiem’’.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām ‘’14.panta pirmās daļas 2.punktu,
domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2019.gada 16.janvāra
lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne,
Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret- nav,
atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.
Apstiprināt ‘’Kārtību, kādā Viesītes novada dome piešķir atbalstu no pašvaldības
budžeta biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupām, kuru
vārdā darbojas fiziska persona, projektu konkursiem’’ ( pielikumā uz 10 lapām).
2.
Atcelt 2018.gada 15.februāra lēmumu Nr.12 (prot.Nr.2) Par ‘’Kārtības, kādā Viesītes
novada dome piešķir atbalstu no pašvaldības budžeta biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un
fizisko personu projektu konkursiem’’ apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Zināšanai: Attīstības un plānošanas nodaļai, grāmat6vedības un finanšu nodaļai
Atbildīgais – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

APSTIPRINĀTS
ar Viesītes novada domes
2019. gada 24. janvāra sēdes lēmumu Nr.11;prot.Nr.1

Kārtība, kādā Viesītes novada dome piešķir atbalstu
no pašvaldības budžeta biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un vietējo
iedzīvotāju iniciatīvas grupām, kuru vārdā darbojas fiziska persona, projektu
konkursiem
Viesītē
1. MĒRĶIS
Pasākuma mērķis ir atbalstīt Viesītes novadā reģistrētas nevalstiskas organizācijas un vietējo
iedzīvotāju iniciatīvas grupas iedzīvotāju iesaistīšanai aktuālu problēmu risināšanā.
2. VISPĀRĪGĀ DAĻA
2.1. Kārtība nosaka, kā pašvaldība organizē konkursu, vērtē, finansiāli atbalsta apstiprinātos projektus,
uzrauga projektu ieviešanu un finansējuma izlietojumu.
2.2. Projekta pieteikumu finansējuma saņemšanai var iesniegt Viesītes novada teritorijā reģistrētas
biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas, kā arī vietējās iedzīvotāju iniciatīvas grupas, kuru
vārdā darbojas fiziska persona.
2.3. Kopējais piešķirtais aktivitāšu finansējums ir EUR 4300,00. Viena projekta maksimālā summa ir
EUR 430,00.
2.4. Projektam ir jāatbilst domes noteiktām prioritārām jomām.
2.5. Rezultātam ir jābūt publiski pieejamam un saskaņā ar projekta mērķi, uzdevumiem un piešķirto
finansējumu ne mazāk kā 5 gadi pēc projekta īstenošanas.
2.6. Projektu īstenotājam ir jānodrošina publicitāte par projekta mērķi, mērķgrupu, aktivitātēm,
sasniegtajiem rezultātiem, pieejamību un ilgtspēju.
2.7. Pretendenti pieteikumus pašvaldības atbalsta saņemšanai projektiem savu ideju īstenošanai
iesniedz Viesītes novada pašvaldībā ne vēlāk kā līdz attiecināmā gada marta mēneša pēdējai darba
dienai.
2.8. Pieteikumi, kuri iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiek izskatīti un vērtēti.
2.9. Finansējuma saņēmējam projekts jāīsteno ne vēlāk kā līdz attiecināmā gada 30. oktobrim.
2.10. Pretendenta plānotajām aktivitātēm jānotiek Viesītes novada pašvaldības teritorijā.
2.11. Projektam jābūt inovatīvam, tā īstenošanai - caurspīdīgai.
2.12. Projekta īstenotājam jānodrošina efektīvs piešķirtā finansējuma izlietojums.
2.13. Pašvaldība divus gadus veic uzraudzību par projekta rezultātiem, piem. iegādāto aprīkojumu,
inventāru u.c..
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2.14. Iesniedzot projekta pieteikumu, projekta pieteicējs ir iepazinies, piekrīt un apņemas izpildīt šo
kārtību.
3. DOME NOSAKA PRIORITĀRĀS JOMAS UN FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS
MĒRĶUS
3.1. Novada kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšana, saglabāšana, pieejamības uzlabošana un nodošana
nākamajām paaudzēm mūsdienīgā/inovatīvā veidā.
3.2. Novada tēla popularizēšana un atpazīstamības veicināšana.
3.3. Mūžizglītības pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai sociālās iekļaušanas aktivitāšu
dažādošanai.
3.4. Vides saglabāšanas, labiekārtošanas un saturiska brīvā laika pavadīšanas pasākumu organizēšana
un veselīga dzīvesveida popularizēšana.
4. PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANA
4.1.Projektu pieteikumus vērtē Viesītes novada domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu
apsaimniekošanas komiteja.
4.2. Pašvaldības finansējums tiek piešķirts biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskām organizācijām un
vietējo iedzīvotāju iniciatīvu grupām, kuri risina iedzīvotājiem nozīmīgas problēmas Viesītes novada
pašvaldības teritorijā, ja:
4.2.1. īstenotājs piesaista vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos;
4.2.2. īsteno neformālās izglītības programmas dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām;
4.2.3. piedāvā brīvā laika pavadīšanas dažādošanas un kvalitātes uzlabošanas iespējas;
4.2.4. nodrošina un piedāvā sociālos pakalpojumus noteiktām sociālajām iedzīvotāju grupām;
4.2.5. iesaista cilvēkus ar invaliditāti un rada viņiem pieejamu informatīvo un fizisko vidi;
4.2.6. veicina integrācijas procesus Viesītes novada pašvaldības teritorijā;
4.2.7. popularizē Viesītes novada pašvaldību tās aktivitātes, vēsturi un ļaudis;
4.2.8. veicina patriotisko audzināšanu;
4.2.9. pieteicējs ir prioritārs – reģistrēta jauna NVO, kas izveidota vietējo iedzīvotāju iniciatīvu grupu
darbības rezultātā.
4.3. Pašvaldības finansējums netiek piešķirts:
4.3.1. projektu personāla atlīdzībai un projektu administrēšanai;
4.3.2. nekustamā īpašuma iegādei;
4.3.3. ar būvniecību saistītiem darbiem, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju
būvnoteikumi”;
4.3.4. projektam, kurš ir daļa no cita lielāka projekta un nav skaidri nodalīts;
4.3.5. aktivitātēm, kuru mērķis ir gūt peļņu;
4.3.6. politiskiem vai militāriem pasākumiem;
4.3.7. notikušo projektu vai pasākumu apmaksai;
4.3.8. pretendentam, kurš nav iesniedzis atskaiti par iepriekš piešķirtā finansējuma izlietojumu;
4.3.9. pretendentam, kurš sniedzis nepatiesas ziņas par finansējuma nepieciešamību un apjomu;
4.3.10. pretendentam, kurš projekta realizāciju plāno veikt privātīpašumā, tai skaitā īpašuma
domājamajās daļās;
4.3.11. pasākumiem un/vai objektiem, kuri nav publiski pieejami sabiedrībai;
4.3.12. aktivitātēm, kuras ir regulāras/ikgadējas;
4.3.13. vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupai, kura iesniedz projektu jau vairāk nekā 2 gadus un nav
nodibinājusi biedrību.
4.4. Projekts netiek vērtēts, ja pieteikuma veidlapa nav aizpildīta korekti (trūkst informācija, kļūdains
un neadekvāts budžeta aprēķins).
4.5. Komiteja ir tiesīga no pretendenta pieprasīt papildu informāciju, ja nepieciešams;
4.6. Attīstības komiteja iesniedz lēmumu Viesītes novada domei galīgā lēmuma pieņemšanai.
4.7. Komiteja veic iesniegto pieteikumu izvērtēšanu atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka
projekta atbilstību šim nolikumam. Katrs komitejas loceklis projektam katrā kritērijā piešķir noteiktu
punktu skaitu no 0 līdz 4, kur 0 – “neatbilst”, 1 – “vāji”, 2 – “apmierinoši”, 3 – “labi”, 4 – “ļoti labi”.
4.8. Vērtēšanas kritēriji, kopējais punktu skaits 20:
Vērtēšanas kritēriji
1.
2.

projektā skaidri definēta problēma, pamatota tā nepieciešamība;
mērķa grupa, projekta iesniedzēja vajadzības un projekta aktivitātes
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Maksimālais
punktu skaits
4
4

3.
4.
5.

atbilst konkursa mērķiem;
projekta aktivitātes ir atbilstošas, praktiskas un piemērotas
iesniedzēja plānoto mērķu un rezultātu sasniegšanai;
projektā ir sasniegti praktiski un pārbaudāmi (saskaitāmi) rezultāti
ar pozitīvu un pierādāmu ietekmi pēc projektu īstenošanas;
budžets ir loģisks un detalizēts, samērojams ar sagaidāmajiem
rezultātiem/ieguvumiem*
* Ir veikta tirgus izpēte preču/pakalpojumu cenām.

4
4
4

4.9. Augstākais novērtējums vienam projektam no viena komisijas locekļa ir 20 (divdesmit) punkti.
4.10. Projekta pieteikumi tiek sakārtoti dilstošā secībā, saskaitot kopā visu komisijas locekļu piešķirto
punktu skaitu, un, pieejamā finansējuma ietvaros, komiteja pieņem lēmumu par to projektu
atbalstīšanu, kuri kopsummā saņēmuši augstāko punktu skaitu.
4.11. Gadījumos, kad vairāki pieteikumi ir ar vienādu punktu skaitu, var tikt izvirzīti papildu kritēriji:
4.11.1. lielāks iesaistīto dalībnieku skaits;
4.11.2. projektā nodrošināta starppaaudžu saikne;
4.11.3. ja projekts ir unikāls (līdz šim teritorijā nebijis);
4.11.4. ja plānots pašu ieguldījums/līdzfinansējums.
4.12. Finansēto projektu saraksts tiek publicēts mājaslapā www.viesite.lv un Viesītes novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā Viesītes novada vēstis ne vēlāk kā 1 mēnesi pēc konkursa
noslēguma.
5. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
5.1. Pretendents konkursā attiecināmajā gadā var iesniegt tikai vienu pieteikumu.
5.2. Pieteikuma dokumentus pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai iesniedz personiski Viesītes
novada pašvaldības kancelejā, vai nosūta elektroniski uz iestādes oficiālo e-pastu dome@viesite.lv parakstītus un ieskenētus.
5.3. Pieteikuma dokumenti sastāv no:
5.3.1. projekta pieteikuma un izmaksu tāmes (Pielikums Nr.1);
5.3.2. vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupām pieteikumam pievienota sanāksmes protokola.
5.4. Pretendents atbild par sniegto ziņu patiesumu.
5.5. Pretendenta pieteikumu pēc tā iesniegšanas bez saskaņošanas ar finansētāju nav atļauts grozīt.
5.6. Iesniegtos dokumentus pašvaldība atpakaļ neizsniedz.
5.7. Projekta iesniegumu aizpilda latviešu valodā datorrakstā.
6. MAKSĀJUMU VEIKŠANA UN UZRAUDZĪBA
6.1. Pašvaldība ar pretendentu, kuram pamatojoties uz Domes lēmumu, ir piešķirts finansējums,
noslēdz līgumu par projekta īstenošanu.
6.2. Pēc līguma noslēgšanas projekta īstenotājs pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu
administratorei iesniedz līgumu ar pakalpojumu sniedzēju vai preču piegādātāju un rēķinu vai
pavadzīmi atbalstītā projekta finansējuma saņemšanai. Rēķinā vai pavadzīmē obligāti jānorāda Viesītes
novada pašvaldība, kā maksātājs, pasūtītājs, projekta nosaukums, domes lēmuma numurs un datums.
6.3. Pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas un saskaņošanas ar Attīstības nodaļas projekta
administratori, Viesītes novada pašvaldības Grāmatvedības un finanšu nodaļa, veic maksājumu
pakalpojumu sniedzējam vai preču piegādātājam.
6.4. Pretendentam, kurš saņēmis pašvaldības atbalstu, ir pienākums viena mēneša laikā pēc projekta
aktivitāšu noslēguma iesniegt piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaiti (Pieteikuma veidlapas
Pielikumu Nr.2 un Pielikumu Nr.3), pievienojot foto un publicitātes materiālus.
Novada domes priekšsēdētājs

A.Žuks

12.#
Par Viesītes novada domes 2018.gada 22.novembra lēmuma Nr.26 “Par piedāvājumu
dzīvokļa atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā” atcelšanu
J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.

J.Līcis
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Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks ierosina apstiprināt sagatavoto projektu.
Ar 2018.gada 22.novembra Viesītes novada domes lēmumu (lēmums Nr. 26, prot.Nr.15) ‘’Par
piedāvājumu dzīvokļa atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā’’ A.Ņ.------, tika piedāvāts iegādāties
dzīvokli Nr.6 (seši), kas atrodas ‘’Melioratoros’’, Viesītes pag., Viesītes nov.
2019.gada 8.janvārī A.Ņ. iesniegusi iesniegumu, kurā informē, ka atsakās pirkt dzīvokli.
Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām‘’14.panta pirmās daļas 2.punktu,
domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2019.gada 16.janvāra
lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne,
Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret- nav,
atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
Atcelt Viesītes novada domes 2018.gada 22.novembra lēmumu (lēmums Nr. 26, prot.Nr.15)
‘’Par piedāvājumu dzīvokļa atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā’’.
Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai, SIA “Viesītes komunālā pārvalde”
13.#
Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa uzturēšanai
J.Līcis
J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks ierosina apstiprināt sagatavoto projektu.
2018.gada 28.decembrī ir saņemts O.F.---------- iesniegums, kurā lūdz nodot īpašumā bez atlīdzības
atbilstošas domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra numuru 56150010802 un platību 1992 kv.mtr.,
piederošā dzīvokļa Nr.12, kas atrodas Sporta ielā 13A, Viesīte, Viesītes nov., uzturēšanai.
Šīs domājamās daļas ir 606/12322.
Izskatot O.F.2018. gada 28.decembrī saņemto iesniegumu un pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta 4.punktu, ņemot vērā domes Attīstības,
lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2019.gada 16.janvāra lēmumu (prot.Nr.1),
atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,
Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret- nav, atturas- nav, Viesītes
novada dome NOLEMJ:
1.Nodot bez atlīdzības O.F.----------- 606/12322 d/d no zemes gabala Sporta iela 13A, Viesīte,
zemes vienības kadastra apzīmējums 56150010802, 1992 kv.mtr. platībā, dzīvokļa Nr.12, kas atrodas
Sporta ielā 13A, Viesīte, Viesītes nov., uzturēšanai.
2.Slēgt līgumu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei
Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai
14.#
Par piedāvājumu dzīvokļu atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā
J.Līcis
J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks ierosina apstiprināt sagatavoto projektu.
Ar L.L.----------ir noslēgts īres līgums par dzīvokli
Nr.17(septiņpadsmit), kas atrodas Viesītes novada, Saukas pagasta, Lonē, ‘’Aronijās 3’’. Ir iesniegts
iesniegumu, ka vēlas nopirkt īrēto dzīvokli.
Likuma ‘’Publiskas personas mantas atsavināšanas likums’’45.pants atļauj dzīvokļus pirkt, izmantojot
pirmpirkuma tiesības dzīvokļu īrniekiem. Likuma ''Publiskas personas mantas atsavināšanas likums’’
45.pants nosaka, ka starp dzīvoklī dzīvojošajiem pilngadīgajiem ģimenes locekļiem jābūt notariāli
apliecinātai vienošanās par dzīvokļa pirkšanu uz kāda ģimenes locekļa vārda. Vienošanās nav
nepieciešama, jo pilngadīgo ģimenes locekļu nav.
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Samaksa veicama euro.
Veicot atsavināmā dzīvokļu īpašumu tirgus novērtējumu, sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs Ivars
Šapkins noteicis dzīvoklim Nr.17 vērtību EUR 800.00 (astoņi simti simti euro un 00 centi), taču
kadastrālā vērtība ir EUR 2231.00 (divi tūkstoši divi simti trīsdesmit viens euro un 00 centi), līdz ar to
pārdošanas vērtība nosakāma EUR 2231.00 (divi tūkstoši divi simti trīsdesmit viens euro un 00
centi). Par dokumentu sagatavošanu atsavināšanai Viesītes novada pašvaldība ieguldījusi EUR 90.00
(deviņdesmit euro un 00 centus).
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.pantu un
likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā domes Attīstības,
lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2019.gada 16.janvāra lēmumu (prot.Nr.1),
atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,
Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret- nav, atturas- nav, Viesītes
novada dome NOLEMJ:
1.
Atsavināt, pārdodot par naudu, -------dzīvokli nr.17 (septiņpadsmit) un ar to saistītās
739/11946 (septiņi simti trīsdesmit deviņas vienpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit sestās)
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala (turpmāk –dzīvokļa īpašums), kas atrodas
Viesītes novada, Saukas pagasta, Lonē, ‘’Aronijās 3’’, ar dzīvokļa īpašuma kadastra numuru
56889000007, izmantojot pirmpirkuma tiesības kā dzīvokļa īrniekam.
2. Veikt samaksu par dzīvokļa īpašumu EUR 2231.00 (divi tūkstoši divi simti trīsdesmit vienu
euro un 00 centus), un izdevumus par dokumentu sagatavošanu pārdošanai EUR 90.00, ieskaitot naudu
Viesītes
novada
pašvaldībai,
A/s
SEB
banka,
kods
UNLALV2X009,
konts
LV66UNLA0009013130395, 1 (viena) mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas, vai vienoties
par citu samaksas termiņu.
3. Noslēgt pirkuma līgumu.
4. Pēc samaksas veikšanas pilnvarot novada domes priekšsēdētāju parakstīt nostiprinājuma
lūgumu zemesgrāmatu nodaļai un veikt visas darbības, lai nostiprinātu īpašuma tiesības zemesgrāmatā.
Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei
Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai, SIA “Viesītes komunālā pārvalde”
15.#
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Brīvības iela 20, Viesīte,
Viesītes nov. un Krasta iela 5, Viesīte, Viesītes nov.
J.Līcis
J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks ierosina apstiprināt sagatavoto projektu.
2019.gada 3.janvārī ir saņemts SIA ‘’LL Projekti’’, -------------iesniegums par izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamo īpašumu: Brīvības iela 20, Viesīte, Viesītes nov. zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 56150010775 un Krasta iela 5, Viesīte, Viesītes nov. zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 56150010768, robežu pārkārtošanai, apstiprināšanu.
Nekustamais īpašums Brīvības iela 20, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra numuru 56150010775
ir kopīpašums, tādēļ, lai būtu iespējams veikt dokumentu noformēšanu zemesgrāmatā īpašuma robežu
pārkārtošanai, nepieciešams starp kopīpašniekiem noslēgt līgumu par zemes īpašuma reālu sadali, kurā
atspoguļotos zemes sadalījums. Projektu nepieciešams apstiprināt, lai varētu veikt turpmākās darbības.
Pamatojoties uz SIA ‘’LL Projekti’’ 03.01.2019.iesniegumu un Zemes ierīcības likumu,
Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 ‘’Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi’’11.6.punktu, Viesītes novada pašvaldības 27.08.2009. saistošo noteikumu Nr. 3 „ Par
teritorijas plānojumiem”, Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumu” 4.nodaļas 4.6. punktu, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu
apsaimniekošanas komitejas 2019.gada 16.janvāra lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par – 8 balsis (
Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris
Līcis, Roberts Orups), pret- nav, atturas- nav, nepiedalās -1 (pildot likumā „Par interešu konflikta
novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus,
Alfons Žuks lēmuma pieņemšanā nepiedalās) Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes robežu pārkārtošanai:
1.1. A.Ž.----------- piederošā nekustamā īpašuma Krasta iela 5, Viesīte, Viesītes nov., (īpašuma
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kadastra numurs 56150010768), zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56150010768;
1.2. J.G. ----------un A.Ž. -------------piederošā nekustamā kopīpašuma Brīvības iela 20, Viesīte,
Viesītes nov. (īpašuma kadastra nr. 56150010775), zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
56150010075.
2. Zemes vienībai Nr.1 0,1204 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56150010775 saglabāt adresi: Brīvības
iela 20, Viesīte, Viesītes nov.
Zemes lietošanas mērķis: 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve.
3.Zemes vienībai Nr.2 0,2261 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56150010768 saglabāt adresi: Krasta
iela 5, Viesīte, Viesītes nov.
Zemes lietošanas mērķis: 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve.
4.Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā.
Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei S.Puzānei
Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai
16.#
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma
‘’Klajumi’’, Viesītes pag., Viesītes nov.
J.Līcis
J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks ierosina apstiprināt sagatavoto projektu.
Saņemts Akciju sabiedrības ‘’Latvijas valsts meži’’,--------------- iesniegums par zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 56350100042 ar platību 4,5 ha atdalīšanu no Sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību ‘’EM Propertry Group’’, ------------, piederošā nekustamā īpašuma ‘’Klajumi’’, Viesītes pag.,
Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56350100041 un nosaukuma piešķiršanu atdalītajai zemes vienībai
‘’Klajumu mežs’’, Viesītes pag., Viesītes nov.
Ir iesniegta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’EM Propertry Group’’ pilnvara.
Zemes ierīcība šeit nav nepieciešama. Iecere nav pretrunā ar Viesītes novada teritorijas
plānojumu.
Izskatot Akciju sabiedrības ‘’Latvijas valsts meži’’--------------iesniegumu un pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Viesītes novada pašvaldības 27.08.2009. saistošo
noteikumu Nr.3 ''Par teritorijas plānojumiem”, Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumu” 4.nodaļas 4.6. punktu un grafisko daļu, ņemot vērā domes
Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2019.gada 16.janvāra lēmumu
(prot.Nr.1), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne,
Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret- nav,
atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.Atļaut Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ‘’EM Propertry Group’’, atdalīt no tai piederošā
nekustamā īpašuma ‘’Klajumi’’, Viesītes pag., Viesītes nov. ar kadastra numuru 56350100041:
1.1. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56350100042, ar platību 4,5 ha, neizstrādājot zemes
ierīcības projektu.
1.2.noteikt zemes lietošanas mērķi: 0201- zeme uz galvenā saimnieciska darbība ir mežsaimniecība;
1.3.atdalītajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu ''Klajumu mežs”, Viesītes pag., Viesītes
nov.
2.Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā.
Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei S.Puzānei
Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai
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17.#
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma
‘’Ozolzeme’’, Saukas pag., Viesītes nov.
J.Līcis
J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks ierosina apstiprināt sagatavoto projektu.
Saņemts D.F.--------- iesniegums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56880040143, ar platību
1,5 ha, atdalīšanu no piederošā nekustamā īpašuma ‘’Ozolzeme’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar
kadastra Nr. 56880010026 un nosaukuma piešķiršanu atdalītajai zemes vienībai ’’Alšāni’’, Saukas
pag., Viesītes nov., jo atdalāmā zemes vienība tiks pievienota nekustamajam īpašumam ‘’Alšāni’’,
Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56880040144.
Zemes ierīcība šeit nav nepieciešama. Iecere nav pretrunā ar Viesītes novada teritorijas plānojumu.
Izskatot Daigas Freibergas, personas kods 140565-11852, jurid. adrese: Liepu iela 2, Nereta, Neretas
pag., Neretas nov., iesniegumu un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu,
Viesītes novada pašvaldības 27.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 3 ''Par teritorijas
plānojumiem”, Saukas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu” 3.nodaļas 3.6. punktu
un grafisko daļu, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas
komitejas 2019.gada 16.janvāra lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks,
Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris
Līcis, Roberts Orups), pret- nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.Atļaut D.F.------------- atdalīt no piederošā nekustamā īpašuma ‘’Ozolzeme’’, Saukas pag., Viesītes
nov. ar kadastra numuru 56880010026:
1.1. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56880040143, ar platību 1,5 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 ''Alšāni”, Saukas pag., Viesītes nov.
1.4.atdalīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56880040143 pievienot nekustamajam
īpašumam „Alšāni”, Saukas pag., Viesītes nov., īpašuma kadastra Nr. 568800400144, ka trešo zemes
vienību.
2.Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā.
Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei S.Puzānei
Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai
18.#
Par nekustamā īpašuma
‘’Silabrenči’’, Viesītes pag., Viesītes nov. sadalīšanu
J.Līcis
J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks ierosina apstiprināt sagatavoto projektu.
Saņemts Akciju sabiedrības ‘’Latvijas valsts meži’’, iesniegums par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 56350100057 ar platību 21.40 ha, kas atrodas R.G., ---------------piederošā nekustamā
īpašuma ‘’Silabrenči’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56350100057 sastāvā divās zemes
vienībās un nosaukuma piešķiršanu atdalītajai zemes vienībai 20.20 ha platībā ‘’Silabrenču mežs’’,
Viesītes pag., Viesītes nov., bet atlikušajai zemes vienībai 1,2 ha platībā un uz tās esošajām būvēm
saglabāt nosaukumu ‘’Silabrenči’’, Viesītes pag., Viesītes nov.
Tāpat iesniegumā minēts, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56350100064 ar platību 1,30 ha
piešķirams nosaukums ‘’Silabrenču mežs’’, Viesītes pag., Viesītes nov., jo zemes vienība tiks
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savienota ar atdalīto zemes vienību no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350100057.
Nepieciešams zemes ierīcības projekts. Konstatēts, ka iecere nav pretrunā ar Viesītes novada teritorijas
plānojumu.
Izskatot Akciju sabiedrības ‘’Latvijas valsts meži’’, reģ.nr. 40003466281, jurid.adrese: Vaiņodes iela
1, Rīga, LV 1004 iesniegumu un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Viesītes
novada pašvaldības 27.08.2009. saistošo noteikumu Nr. 3 ''Par teritorijas plānojumiem”, Viesītes
pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 4.nodaļas 4.6. punktu un
grafisko daļu, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas
2019.gada 16.janvāra lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana
Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis,
Roberts Orups), pret- nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.Atļaut R.G.------------ sadalīt nekustamā īpašuma ‘’Silabrenči’’, Viesītes pag., Viesītes nov.
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56350100057 2(divās) daļās, saskaņā ar grafisko pielikumu,
izstrādājot zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt darba uzdevumu un nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādāšanai zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 56350100057 sadalīšanai (darba uzdevums un nosacījumi pievienoti
pielikumā Nr.1).
3.Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā.
Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei S.Puzānei
Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai
Pielikums
Viesītes novada domes
2019. gada 24.janvāra lēmumam Nr.18 (prot.Nr.1)
Zemes ierīcības projekta izstrādāšanas nosacījumi
nekustamā īpašuma “Silabrenči”( Viesītes pagasts, Viesītes novads) zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 56350100057 sadalīšanai
1. Prasības izstrādātājam:
1.1. Zemes ierīcības projektu (turpmāk tekstā –Projektu) izstrādā sertificēta persona.
1.2. Projekta izstrādi un zemes ierīcības darbus finansē projekta ierosinātājs.
2. Projekta izstrādes mērķis:
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350100057 sadalīšana, veidojot divas (2 ) atsevišķas zemes
vienības.
3.Teritorijas plānota ( atļautā) izmantošana:
3.1. Atbilstoši Viesītes novada pašvaldības 27.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 3 ''Par teritorijas
plānojumiem”, Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”
4.nodaļas 4. 4.6. punktu un grafisko daļu, nekustamā īpašuma “Silabrenči” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 56350100057 Viesītes novada Viesītes pagastā plānota teritorijas izmantošana lauksaimniecības teritorijas. (Pielikums Nr. 1)
3.2. Jaunu zemesgabalu var veidot ar Viesītes novada domes lēmumu, pamatojoties uz pašvaldības
teritorijas plānojumu vai apstiprinātu zemes ierīcības projektu.
3.3. Teritorijas plānojuma zemes vienībai ir noteikti nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiaizsargjoslas teritorija gar autoceļu.
4. Projekta sastāvs:
Atbilstoši 02.08.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” III daļai.
5. Projekta grafiskā daļa
Projekta grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā (*.dwg vai*.dgn datņu formātā)
Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 merogā M 1:5000 uz zemes robežu plāna pamatnes,
ievērojot Ministru Kabineta noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
prasības.
6. Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi:
6.1. Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales jānosaka atbilstoši MK
noteikumiem Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērļu noteikšana un maiņas kārtība”;
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6.2. Apgrūtinājumi/ierobežojumi uzrādāmi atbilstoši Saukas pagasta 23.07.2008. teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi 2008-2020. un Grafisko daļu.
6.3.Nodrošināt piekļušanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai;
6.4. Sniegt adresācijas priekšlikumus.
7. Institūcijas, no kurām pieprasāmi izstādes nosacījumi:
7.1. VAS “Latvijas valsts ceļi”;
8. Projekta apstiprināšanas kārtība:
8.1. Projektu un iesniegumu par projekta apstiprināšanu iesniedz elektroniski, nosūtot uz e pastu
dome@viesite.lv
8.2. Projektu apstiprina Viesītes novada dome viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas.
9. Prasības projekta noformēšanai:
Projektu noformē atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 02. augusta noteikumiem Nr.505 “Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
10. Zemesgabala sadalīšanas grafiskā shēma pielikumā Nr.2 .
Sēdes vadītājs
Novada domes priekšsēdētājs

A.Žuks

19.#
Par zemes nomas maksas izmaiņām
J.Līcis, A.Kvitkovs, M.Lācis
J.Līcis – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
A.Kvitkovs – ierosina lēmumu papildināt ar 3.lpunktu - Līdz 2019.gada 30.jūnijam izstrādāt
noteikumus par pašvaldības zemes nomu mazdārziņiem un nomniekiem, kuri izmanto nomāto zemi
palīgsaimniecības vajadzībām.
Deputāti piekrīt ierosinājumam papildināt lēmumu ar šo priekšlikumu.
M.Lācis – kāpēc atšķiras vērtējums Saukas un Elkšņu pagastos, vajadzētu novienādot.
J.Līcis – paskaidro, ka to nevar, jo saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350
‘’Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumiem’’ prasībām ir veikts zemju
novērtējums atsevišķi katram pagastam.
Vērtētājs iesniedzis savu vērtējumu un pēc tā ir jāvadās apstiprinot nomas zemes maksas.
Ir jau veikti iespējamie sadalījumi.
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 19.06.2018.
Ministru kabineta noteikumiem Nr.350 ‘’Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumiem’’, ņemot vērā sertificēta nekustamā īpašuma vērtētājs Ivars Šapkins iesniegto
novērtējumu katram pagastam, ir nepieciešams veikt grozījumus jau noslēgtajos zemes nomas līgumos,
mainot nomas maksu.
Ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas
2019.gada 16.janvāra lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana
Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis,
Roberts Orups), pret- nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.Noteikt ar tirgus vērtību nosakāmās lauksaimniecības zemes nomas maksas apmērus par vienu
ha zemes šādā kārtībā :
N
r.
p.
k.

Admini
stratīvā
vienība

Mērvien Cena
PVN
ība līdz par ha
Eiro
10 ha
bez
PVN
Eiro

Cena
kopā

Mērvi
enība
virs 10
ha

Cena
PVN
par ha
Eiro
bez
PVN
Eiro

Mērvienīb
a virs 10
ha Eiro

1

Elkšņu
pagasts

ha

30

6.30

36.30

ha

40

8.40

48.40

2

Saukas
pagasts

ha

50

10.50

60.50

ha

60

12.60

72.60

3

Rites
pagasts

ha

40

8.40

48.40

ha

50

10.50

60.50

Eiro
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4

Viesītes
pagasts

ha

50

10.50

60.50

ha

60

12.60

72.60

2.Veikt grozījumus zemes nomas līgumos.
3.Līdz 2019.gada 30.jūnijam izstrādāt noteikumus par pašvaldības zemes nomu mazdārziņiem un
nomniekiem, kuri izmanto nomāto zemi palīgsaimniecības vajadzībām.
Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei S.Puzānei, pašvaldības juristei I.Ertei
Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai
20.#
Par Viesītes ezera, Garā ezera un Saukas ezera pieņemšanu Viesītes novada pašvaldības
tiesiskajā valdījumā
J.Līcis
J.Līcis – informē par lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Saņemts Valsts zemes dienesta 2018.gada 20.decembra dokuments Nr.2-04/903 par zemes
vienību zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem datu iesniegšanas termiņu.
Dokumentā norādīts, ka Valsts zemes dienestam jāiesniedz informācija no pašvaldības un
VARAM par to tiesiskajā valdījumā esošajām zemes vienībām.
Lai varētu vienoties ar VARAM, kā tiesiskajā valdījumā būs Civillikuma I pielikumā iekļautie
ezeri: Viesītes ezers, Garais ezers un Saukas ezers, nepieciešams nolemt, vai Viesītes novada
pašvaldība vēlas savā tiesiskajā valdījumā paturēt šos ezerus.
Konstatēts, ka šajos ezeros zvejas tiesības pieder valstij, bet tos faktiski apsaimnieko pašvaldība.
Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta 2018.gada 20.decembra dokuments Nr.2-04/903 zemes
vienību zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem datu iesniegšanas termiņu, ņemot vērā domes Attīstības,
lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2019.gada 16.janvāra lēmumu (prot.Nr.1),
atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,
Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret- nav, atturas- nav, Viesītes
novada dome NOLEMJ:
Nosūtīt dokumentu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par Viesītes novada
Viesītes ezera, Garā ezera un Saukas ezera pieņemšanu tiesiskajā valdījumā.
Izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai
21.#
Par dzīvokļa Viesītes pagasts, “Arāji”-4, atsavināšanas procesa uzsākšanu
J.Līcis
J.Līcis – informē par lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Ar I.E.----------- ir noslēgts īres līgums par dzīvokli Nr. 4 (četri), kas atrodas Viesītes novada, Viesītes
pagasta , ‘’Arājos’’. 2019.gada 11.janvārī I.E..ir iesniegusi iesniegumu, ka vēlas nopirkt īrēto dzīvokli.
Likuma ‘’Publiskas personas mantas atsavināšanas likums’’45.pants atļauj dzīvokļus pirkt, izmantojot
pirmpirkuma tiesības dzīvokļu īrniekiem. Likuma ‘’Publiskas personas mantas atsavināšanas likums’’
45.pants nosaka, ka starp dzīvoklī dzīvojošajiem pilngadīgajiem ģimenes locekļiem jābūt notariāli
apliecinātai vienošanās par dzīvokļa pirkšanu uz kāda ģimenes locekļa vārda. Citu pilngadīgo ģimenes
locekļu nav.
Samaksa veicama euro. Jāuzsāk atsavināšanas process un jāveic dzīvokļu novērtējums, dzīvokļi
jāieraksta zemesgrāmatā, lai varētu piedāvāt tos pirkt pirmpirkuma kārtībā.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešo
daļu un likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā domes Attīstības,
lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2019.gada 16.janvāra lēmumu (prot.Nr.1),
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atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,
Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret- nav, atturas- nav, Viesītes
novada dome NOLEMJ:
1.Uzsākt dzīvokļa Viesītes novads, Viesītes pagasts, ‘’Arāji’’-4 atsavināšanas procesu.
2.Nostiprināt Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu zemesgrāmatā.
3.Veikt dzīvokļu īpašumu novērtēšanu pārdošanai.
Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei, nekustamo īpašumu speciālistei S.Puzānei
Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai, SIA “Viesītes komunālā pārvalde”
22.#
Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto
zemesgabalu piekritību Viesītes novada pašvaldībai
J.Līcis
J.Līcis – informē par lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektā daļa nosaka, ka valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes
reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu
gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās
vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.
Savukārt likuma 17.panta sestā daļa nosaka, ka zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā
noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā
ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas
atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās
administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem
pašvaldība (saraksts pielikumā).
Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta piekto un sesto daļu, Valsts
zemes dienesta 2019.gada 17.janvāra vēstuli Nr.2-04/45 “Par rezerves zemes piekritību pašvaldībai un
kadastra datu aktualizāciju”, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas
komitejas 2019.gada 16.janvāra lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks,
Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris
Līcis, Roberts Orups), pret- nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
Ierakstīt zemesgrāmatā Viesītes novada pašvaldībai piekritīgos zemes gabalus saskaņā ar
pievienoto sarakstu un nostiprināt pašvaldībai īpašuma tiesības uz tiem zemesgrāmatā.
(Saraksts pielikumā).
Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei, nekustamo īpašumu speciālistei S.Puzānei
Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai
Pielikums
Viesītes novada domes
2019.gada 24.janvāra lēmumam Nr.22 (prot.Nr.1)
Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

Zemes vienības
statuss

56800010054

44 rezerves zemes
fonds

56800030044

44 rezerves zemes
fonds

56800040053

44 rezerves zemes
fonds

Zemes
vienības
adrese

"Gastalāni",
Rites pag.,
Viesītes nov.
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Kopplatīb
a, ha

Grafiskā
platība,
ha

Nekustamā
īpašuma
lietošanas
mērķis

11,4

11,4146 0101

3,7

3,6823 0201

5,6

5,6558 0101

56800050024
56880030050
56880040126

56880070031
56880070138

56150010140

56150010297

56150010317

56150010759

56150010779
56350060181
56350060206
56350100031
56350110126
56350130076

44 rezerves zemes
fonds
44 rezerves zemes
fonds
44 rezerves zemes
fonds
44 rezerves zemes
fonds
44 rezerves zemes
fonds
41 zeme zemes
reformas
pabeigšanai
41 zeme zemes
reformas
pabeigšanai
41 zeme zemes
reformas
pabeigšanai
41 zeme zemes
reformas
pabeigšanai
41 zeme zemes
reformas
pabeigšanai
44 rezerves zemes
fonds
44 rezerves zemes
fonds
44 rezerves zemes
fonds
44 rezerves zemes
fonds
44 rezerves zemes
fonds

"Sarģūņi",
Rites pag.,
Viesītes nov.

"Imantas",
Saukas pag.,
Viesītes nov.

7

6,9864 0101

2,16

2,1596 0101

3,27

3,2725 0101

4,9

5,1804 0101

3,5

3,4851 0101

1,6565

1,6574 0501

1,1423

1,0806 0502

2,9782

2,9819 0502

0,7978

0,7982 0501

0,4077

0,408 0501

26,8

25,7193 0101

6,2

5,988 0101

3,6

3,5894 1201

3,5

3,5617 0101

3,6

3,5953 0101

23.#
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
A.Žuks
A.Žuks – informē par lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
1. O. B.------------nav termiņā samaksājis nekustamā īpašuma nodokli par īpašumu ‘’Kalna
Smiltnieki’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56355090003, un uz 2019.gada 18.janvāri ir
parādā Viesītes novada pašvaldībai EUR 92.76 (deviņdesmit divus euro un 76 centus).
2. O.B.--------ir sūtīti atgādinājumi, taču no viņa puses nav veiktas darbības, lai parādu dzēstu vai
vienotos par tā samaksu.
3. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par nodokļiem un nodevām”
15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka nodokļu maksātājam noteiktā termiņā un pilnā apmērā
jānomaksā nodokļi un nodevas, 18.panta 11.punktu, kas nosaka, ka nodokļu administrācijas pienākums
ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un citus
valsts noteiktos maksājumus, 26.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka: ”Nodokļu maksājumus atbilstoši
nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem
budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu
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maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos
noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk — nokavētie nodokļu maksājumi),
kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija
piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu’’,
29.panta otro daļu, kas nosaka, ka Nokavējuma naudu neaprēķina, ja valsts vai pašvaldības budžets
tam piekritīgo nodokļa maksājumu ir saņēmis piecu darbdienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās.
Ja minētais nosacījums netiek ievērots, nokavējuma naudu aprēķina par periodu no nākamās dienas pēc
konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa iestāšanās līdz samaksas dienai (to ieskaitot). Ja
maksāšanas termiņš sakrīt ar brīvdienu (svētku dienu), tad par maksāšanas dienu uzskatāma pirmā
darbdiena pēc brīvdienas (svētku dienas), Latvijas Republikas likuma ”Par nekustamā īpašuma
nodokli” 9.pantu,2.daļu, kas nosaka, ka :”Noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un
nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par
nodokļiem un nodevām”, kā arī Administratīvā procesa likuma 358.panta otro daļu, 359.panta pirmās
daļas 3.punktu, 360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu, atklāti balsojot, par –
9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta
Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret- nav, atturas- nav, Viesītes novada dome
NOLEMJ:
1. Piedzīt no O.B.----------- nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 92.76 (deviņdesmit divus
euro un 76 centus), par īpašumu ‘’Kalna Smiltnieki’’, Viesītes pag., Viesītes nov. ar kadastra Nr.
56355090003 un piedziņas izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršoties pret maksātājam piederošo
īpašumu vai naudas līdzekļiem.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Jelgavā, Atmodas ielā 19, LV 3007)
14(četrpadsmit) dienu laikā pēc tā nosūtīšanas parādniekam.
Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
Sēde beidzas plkst.15.00
Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks 2019.gada 21.februārī
Sēdes vadītājs
Novada domes priekšsēdētājs
29.01.2019.

Protokoliste
29.01.2019.

(personiskais paraksts)

A.Žuks

D.Vītola

(personiskais paraksts)
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