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SĒDES PROTOKOLS
Viesītes novada Viesītē

2020.gada 16.janvārī

Nr.2

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
Ināra Erte- pašvaldības juriste
Anita Maļinovska – galvenā grāmatvede
Lidija Medvecka- finansiste
Dainis Černauskis – Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs
Lilita Bārdule – Rites pagasta pārvaldes vadītāja
Laura Zvirbule- Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Gatis Puzāns - būvinženieris
Anda Sloga – muzeja “Sēlija” vadītāja
Māris Blitsons – SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs
Kārlis Puriņš – SIA “Viesītes transports” valdes priekšsēdētājs
Informatīvie jautājumi:
1) G.Puzāns- par siltumefektivitātes saglabāšanas projektiem, projektu ieviešanas perioda
pagarināšanu pašvaldības izglītības iestādēs PII “Zīlīte” un Rites pamatskola. Šobrīd ar
projektu ieviešanas gaitu ir viss kārtībā, pie plāna pieturamies.
2) M.Blitsons – informē par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanas projektiem.
Šobrīd finanšu institūcija ALTUM ir pārtraukusi pieņemt pieteikumus uz māju
siltināšanas programmu. Viesītē bija plānots 2 mājās izmantot programmu Meža iela 21
un Meža iela 23. Informē, ka tiks rīkota mājas Meža iela 21 īrnieku kopsapulce, lai
izlemtu vai turpina procesu, un, cik katrs dzīvoklis maksās, lai segtu projektēšanas
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izmaksas. Šobrīd viss atkarīgs no kopsapulces lēmuma. Ja tas pozitīvas, tad darbi tiek
turpināti, ja nē, tad neturpina.
Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Alfons Žuks atklāj domes sēdi
A.Žuks – Ierosina apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 15.jautājumiem
Deputātiem iebildumu nav.
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:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 15.jautājumiem.
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesītes novada, Saukas
pagasta, Sauka, “Māja Nr.1”-17, izsoli un izsoles noteikumu Nr.2020/1 apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks
2. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Pļaviņu novada domi.
Ziņo: A.Žuks
3. Par projekta “Viesītes šaursliežu dzelzceļa mezgla āra ekspozīcija ar aktivitātes
elementiem” iesniegšanu Valsts Kultūrkapitāla fondā.
Ziņo: A.Sloga
4. Par izmaiņām Viesītes novada pašvaldības institūciju amatu klasifikācijas sarakstā.
Ziņo S.Lūse
5. Par Viesītes novada pašvaldības 2020.gada 16.janvāra saistošo noteikumu Nr.2020/1
“Par Viesītes novada pašvaldības 2020.gada budžeti” apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks, L.Medvecka
6. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Ziņo: M.Blitsons
7. Par īres līgumu pagarināšanu.
Ziņo: M.Blitsons
8. Pa ziņu par deklarēto dzīves vietu anulēšanu.
Ziņo: I.Erte
9. Par Saukas ezera apsaimniekošanas noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: J.Līcis, L.Zvirbule
10. Par zemes nomas objektu pie Viesītes ezera un pie Saukas ezera nomas plānu
sagatavošanu un tirgus novērtējuma veikšanu.
Ziņo: J.Līcis
11. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
Ziņo: J.Līcis
12. Par biedrības “Saukas dabas parka biedrība” iesniegumu.
Ziņo: J.Līcis
13. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Viesītes novada, Saukas pagasta,
“Bāliņi”.
Ziņo: J.Līcis
14. Par izmaiņām Valsts kadastra reģistrā, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā
Viesītes novada pašvaldībai atsavināšanas procesa uzsākšanai.
Ziņo: J.Līcis
15. Par nosaukumu noteikšanu, piešķiršanu un adreses maiņu kadastra objektiem.
Ziņo: J.Līcis
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1.#
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesītes novada, Saukas
pagasta, Sauka, ‘’Māja Nr.1’’-17, izsoli un izsoles noteikumu Nr.2020/1 apstiprināšanu
A.Žuks
A.Žuks – informē par sagatavoto lēmuma projektu un noteikumu projektu nekustamā īpašuma
izsolei. Ierosina apstiprināt projektu.
Deputātiem iebildumu nav
Dzīvokļa īpašums ’’Māja Nr.1’’-17, Sauka, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru
56880099218, sastāv no dzīvokļa Nr.17 (septiņpadsmit) un 285/8087 (divi simti astoņdesmit
piecām astoņi tūkstoši astoņdesmit septītajām) domājamām daļām no ēkas un funkcionāli
saistītā zemes gabala. Īpašuma tiesības Viesītes novada pašvaldībai uz to nostiprinātas Saukas
pagasta zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 108 17.
Pirmpirkuma tiesību uz īpašumu nav.
Izsole tiks rīkota 2020.gada 28.februārī plkst.9.00. Izsoles solis EUR 50.00 (piecdesmit euro
un 00 centi).
Pamatojoties uz tirgus novērtējumu (Ivars Šapkins, īpašuma vērtētāja profesionālās
kvalifikācijas sertifikāts Nr.131, derīgs līdz 30.05.2023.), īpašuma sākuma vērtība noteikta EUR
490.00 (četri simti deviņdesmit euro un 00 centi). Kadastra vērtība noteikta EUR 704.00 (septiņi
simti četri euro un 00 centi). Par dokumentu sagatavošanu ierakstīšanai zemesgrāmatā un
dzīvokļa īpašuma novērtēšanu samaksāti EUR 194.40 (viens simts deviņdesmit četri euro un 40
centi).
Līdz ar to izsoles sākotnējā cena tiek noteikta EUR 900.00 (deviņi simti euro un 00 centi).
Jāapstiprina izsoles noteikumi.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma ''Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanu'' 1.pantu, 3.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 8.pantu un 11.pantu, likuma ''Par
pašvaldībām'' 21.panta 19.punktu, domes Finanšu komitejas 2020.gada 8.janvāra sēdes
ierosinājumu (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 mutiskā atklātā izsolē ar augšupejošu soli Viesītes novada
pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Viesītes novada, Saukas pagasta, Sauka, ‘’Māja Nr.1’’17, ar kadastra numuru 56889009218, sākumcena EUR 900.00 (deviņi simti euro un 00 centi).
2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus Nr.2020/1.
3.Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs deputāts Pēteris Līcis,
Komisijas locekļi: deputāts Juris Līcis, galvenā grāmatvede Anita Maļinovska, pašvaldības
juriste Ināra Erte, 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
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei
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Pielikums
Viesītes novada domes
2020.gada 16.janvāra lēmumam Nr.1; prot. Nr.2
APSTIPRINĀTS
Viesītes novada pašvaldības
domes sēdē 2020.gada 16.janvārī

Dzīvokļa īpašuma Viesītes novada, Saukas pagasta, Sauka,
‘’Māja Nr. 1’’-17 izsoles noteikumi Nr.2020/1
Viesītes novada Viesītē
1.Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota mutiska, atklāta izsole ar augšupejošu soli
dzīvokļa īpašumam Viesītes novada, Saukas pagasta, Sauka, ‘’Māja Nr.1’’-17, ar kadastra
apzīmējumu 56889009218, pircēja noteikšanai saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
2.Ziņas par izsolē pārdodamo objektu: Viesītes novads, Saukas pagasts, Sauka, ‘’Māja
Nr.1’’-17, kadastra numurs 56889009218; sastāv no 1(vienas) dzīvojamās istabas un
palīgtelpām ar platību 28,5 kv.mtr. un 285/8087 domājamām daļām no būves un funkcionāli
saistītā zemes gabala.
3. Objekta izsoles sākotnējā cena ir noteikta : EUR 900.00 (deviņi simti euro un 00 centi).
Cenas paaugstinājums izsoles gaitā(solis): katru nākamo reizi EUR 50.00.
4. Apgrūtinājumi: nav
5. Izsole notiks 2019.gada 28.februārī plkst.9.00 Viesītes novada, Viesītē, Brīvības ielā 10.
6.Izsoles norise: Mutiska, atklāta izsole ar augšupejošu soli. Izsole notiks vienā kārtā. Izsolē
var piedalīties fiziskas un juridiskas personas.
7.Izsoles dalībnieku reģistrācija:
7.1.Pieteikumus mutiskai izsolei var iesniegt līdz 2019.gada 27.februārim, darba dienās darba
laikā, Viesītes novada pašvaldības kancelejā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

7.2.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.
7.3.Nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas ieskaitāms Viesītes novada pašvaldībai
A/S SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV66UNLA0009013130395.
7.4.Nodrošinājums tiek atmaksāts nedēļas laikā pēc izsoles šādos gadījumos:
1. tiem izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši pārdodamo objektu;
2. ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu izsoles rīkotāja vainas dēļ.
7.5.Nodrošinājums tiek ieskaitīts objekta pirkuma maksā objekta ieguvējam.
7.6.Līdz izsoles dienai iesniedzami arī sekojoši dokumenti:
Juridiska persona vai personālsabiedrība iesniedz apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma)
norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, attiecīgās
institūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi;
Fiziskām personām- iesniegums, pases kopija un izziņa par deklarēto dzīves vietu, ja persona
nav Viesītes novada pašvaldības iedzīvotājs.

8.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.
9.Nenotikušas,spēkā neesošas un atkārtotas izsoles;
9.1.Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja netiek saņemts neviens piedāvājums pirkt objektu.
9.2.Ja objekta izsole nenotiek, tiek rīkota jauna izsole.
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9.3.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.
9.4.Ja izsole atzīta par spēkā neesošu tādēļ, ka pircējs nav veicis noteiktajā laikā
maksājumus, atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu par objekta pirkšanu par savu
nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solīja augstāko cenu pirms pircēja nosolītās cenas un
izpilda Izsoles noteikumus .
10.Izziņas par izsoli sniedz Viesītes novada Viesītē, Brīvības ielā 10, domes juriste, t. 65245374,
26424109
Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

A.Žuks

2.#
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Pļaviņu novada domi
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka publiska
persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā
persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk, 41.panta pirmo daļu, 45.panta otro daļu un
46.pantu, likuma “Par pašvaldībām”15.panta ceturto daļu, Izglītības likuma 17.pantu, ņemot
vērā domes Finanšu komitejas 2020.gada 8.janvāra sēdes ierosinājumu (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. Slēgt deleģēšanas līgumu ar Pļaviņu novada domi, par likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktās pašvaldības funkcijas (gādāt par iedzīvotāju
izglītību) un 6.punktā noteiktās pašvaldības funkcijas (veicināt iedzīvotāju veselīgu
dzīvesveidu un sportu) ietvaros esošu pārvaldes uzdevumu veikšanu Viesītes novada
pašvaldības domes dibinātajā iestādē - Sēlijas Sporta skola:
īstenot profesionālās ievirzes izglītības programmas sportā futbolā MT-1(6).
MT-4(29), MT-6(22), MT-6(40) mācību - treniņu grupās.
2. Deleģēšanas līguma darbības laiks no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.augustam.
3. Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju parakstīt deleģēšanas līgumu ar Pļaviņu novada
domi.
Atbildīgais par līguma izpildi: Sēlijas Sporta skolas direktors
Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei
3.#
Par projekta “Viesītes šaursliežu dzelzceļa mezgla āra ekspozīcija ar aktivitātes
elementiem” iesniegšanu Valsts Kultūrkapitāla fondā
A.Sloga, L.Zvirbule
A.Sloga – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, par projekta ieceri veidot atraktīvus āra vides
objektus Depo teritorijā, lai piesaistītu apmeklētājus.
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Projekta izstrādei- tehniskā paskaidrojuma raksta sagatavošanai un topogrāfijai nepieciešami
3500 EUR. Muzejs startēs Kultūrkapitāla fondā, lai iegūtu šo finansējumu. Nepieciešamais
pašvaldības līdzfinansējums ir 600 EUR.
L.Zvirbule- paskaidrojuma raksts tiks veidots 2 daļās, lai vēlāk būtu vieglāk to iesniegt projektu
konkursos, pretendējot jau uz finansējuma saņemšanu projekta ieviešanai.
A.Kvitkovs – interesējas par šī projekta kopējo summu, ar ko pašvaldībai būs jārēķinās, ja tiks
saņemts atbalsts no Kultūrkapitāla fonda, tiks izstrādāts paskaidrojuma raksts un tālāk jau notiks
projekta ieviešana.
L.Zvirbule- informē , ka šāda projekta kopējā summa varētu būt ~100 000 EUR. Tas tiktu dalīts
daļās un tiks meklētas iespējas startēt projektu konkursos, lai saņemtu finansējumu. Pašvaldībai
līdzfinansējums varētu būt 10%.
A.Žuks – ierosina atbalstīt šo lēmuma projektu, bet tikties visiem finanšu komitejas sēdē ar
projekta ieceres sagatavotāju (mākslinieku), lai vienotos par šiem vides objektiem Depo
teritorijā, kādi būtu iekļaujami pieteikumā.
Izskatot Viesītes muzeja “Sēlija” vadītājas A.Slogas 2020.gada 8.janvāra iesniegumu, kurā lūdz
nodrošināt pašvaldības dalību projektam par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu “Viesītes
šaursliežu dzelzceļa mezgla āra ekspozīcija ar aktivitātes elementiem” iesniegšanai Valsts
Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Muzeju nozares attīstības programma” projektu
konkursā, izskatot sagatavoto projekta pieteikumu, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām”15.panta 5.punktu, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2020.gada 8.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. Atbalstīt Viesītes muzeja “Sēlija” sagatavoto projekta pieteikumu “Viesītes
šaursliežu dzelzceļa mezgla āra ekspozīcija ar aktivitātes elementiem” iesniegšanai
Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Muzeju nozares attīstības
programma” 2020.gada projektu konkursā.
2. Apstiprināt projekta kopējo summu 3500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro) un
projekta atbalsta gadījumā piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 600,00 EUR.
Atbildīgais: Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāja
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, attīstības un plānošanas nodaļai
Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei

4.#
Par izmaiņām Viesītes novada pašvaldības institūciju amatu klasifikācijas sarakstā
S.Lūse, P.Līcis, J.Līcis, A.Žuks
S.Lūse- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu sakarā ar izmaiņām Ministru kabineta noteikumos
par atalgojumu veselības aprūpes darbiniekiem, tai skaitā, skolu medmāsām.
P.Līcis – vai Viesītes vidusskolā, Rites pamatskolā un PII “Zīlīte skolu medmāsas ir
nepieciešamas, kādi ir viņu veiktie pienākumi, par ko medmāsas atbild, tas būtu jāizvērtē.
J.Līcis – jāvērtē, kādi ir pienākumi, Rites skolā rēķina ēdināšanas kalkulācijas. Pārējie
pienākumi kā medmāsām jau ir nosacīti, jo vienmēr jau zvana vecākiem, vai sauc neatliekamo
medicīnisko palīdzību. Arī pedagogi ir izgājuši pirmās medicīniskās palīdzības apmācības.
A.Žuks – ierosina šobrīd atbalstīt lēmuma projektu, bet līdz 1.septembrim pārskatīt šo
jautājumu, izvērtējot to, un aicināt iestāžu vadītājus uz tikšanos.
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Izskatot Viesītes novada pašvaldības izpilddirektores S.Lūses 2019.gada 11.februāra
iesniegumu par izmaiņām Viesītes novada pašvaldības institūciju amatu klasifikācijas sarakstā,
ņemot vērā Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumus Nr.851 “Noteikumi par
zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem”, saskaņā ar
2013.gada 22.maijā apstiprināto Kārtību „Par Viesītes novada pašvaldības budžeta
izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”, ņemot vērā domes Finanšu komitejas
2020.gada 8.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:
Ar 2020.gada 1.martu veikt šādus grozījumus Viesītes novada pašvaldības institūciju amatu
klasifikācijas sarakstā:
1. Sadaļā “PII “Zīlīte” amatam “Pirmsskolas iestāžu māsa”, klasifikācijas kods 222134,
mainīt amata algu no 714.00 EUR uz 785,00 EUR; samazināt slodzi no 0,65 uz 0,6.
2. Sadaļā “Viesītes vidusskola” amatam “Skolu māsa”, klasifikācijas kods 222134, mainīt
amata algu no 714 EUR uz 785,00 EUR; samazināt slodzi no 0,65 uz 0,6.
3. Sadaļā “Rites pamatskola” amatam “Skolu medmāsa”, klasifikācijas kods 222134
mainīt amata algu no 714.00 EUR uz 785,00 EUR; samazināt slodzi no 0,175 uz 0,16.
Pašvaldības juristei un finansistei veikt nepieciešamos grozījumus amatu klasifikācijas
sarakstā.
Zināšanai: galvenajai grāmatvedei, finansistei, algu grāmatvedei, Viesītes vidusskolas direktoram, PII
“Zīlīte” vadītājai.
Kontrolei: izpilddirektorei S.Lūsei

5.#
Par Viesītes novada pašvaldības 2020.gada 16.janvāra saistošo noteikumu Nr.2020/1
„Par Viesītes novada pašvaldības 2020.gada budžetu” apstiprināšanu
A.Žuks, L.Medvecka, P.Līcis
L.Medvecka ziņo par sagatavoto 2020.gada budžeta projektu. Tas ir konsolidētais budžets.
Projekts izskatīts gan sanāksmēs, gan finanšu komitejas sēdē.
Finansistes sniegtā informācija par 2020.gada budžetu atrodama pašvaldības mājaslapā
www.viesite.lv domes sēdes audioierakstā.
P.Līcis – vai budžeta Paskaidrojuma rakstam jābūt tik apjomīgam 15 lapas, vai to nevarēja
sagatavot koncentrētāku.
L.Medvecka – paskaidro, ka tajā ievietota vispārējā informācija par pašvaldību, kāda tiek
prasīta Paskaidrojuma rakstos.
A.Žuks – ierosina balsot par sagatavoto 2020.gada budžeta projektu.
Viesītes novada dome ir izvērtējusi un apspriedusi Viesītes novada pašvaldības 2020.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 budžetu 2020.gadam”, ņemot vērā
domes Finanšu komitejas 2020.gada 8.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par –
8 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis,
Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret- nav, atturas- nav, nepiedalās – 1 (Svetlana Andruškeviča),
Viesītes novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Viesītes novada domes 2020.gada 16.janvāra saistošos noteikumus
Nr.2020/1 „Par Viesītes novada pašvaldības 2020.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 2020.gada 16.janvāra saistošie noteikumi Nr.2020/1 „Par
Viesītes novada pašvaldības 2020.gada budžetu” ar pielikumiem un paskaidrojuma rakstu.

APSTIPRINĀTI
Ar Viesītes novada domes
2020.gada 16.janvāra sēdes
lēmumu Nr.5(protokols Nr.2)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viesītes novada Viesītē
2020.gada 16.janvārī

Nr.2020/1
„Par Viesītes novada pašvaldības 2020.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 budžetu 2020.gadam”

1. Saistošie noteikumi nosaka Viesītes novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta
ieņēmumu, izdevumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un
atbildību.
2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības pamatbudžetu 2020.gadam sādā apmērā
(1.pielikums):
2.1. Kārtējā gada ieņēmumi – 4770795 euro,
2.2. Kārtējā gada izdevumi – 4787936 euro,
2.3. Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 132720 euro.
3. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības aizņēmumus 2020.gadam šādā apmērā – 218587
euro (2.pielikums).
4. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības galvojumus 2020.gadam šādā apmērā – 675 euro
(3.pielikums).
5. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Autoceļu (ielu) fonda vidējā termiņa programmu
2020.- 2022.gadam. (4.pielikums)
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6. Viesītes novada dome lemj par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības 2020.gada budžeta
ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.
7. Viesītes novada dome no pašvaldības budžeta rezerves fonda piešķir finanšu līdzekļus,
nepārsniedzot rezervēto līdzekļu apjomu.
8. Viesītes novada pašvaldība 2020.gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas
atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un
budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
9. 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.
Novada domes priekšsēdētājs

A.Žuks

Saistošo noteikumu pielikumi atrodas protokola pielikumā, kā arī pašvaldības mājaslapā, sadaļā
Budžets

6.#
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
M.Blitsons
M.Blitsons – informē par sagatavoto lēmuma projektu.
Ierosina šādas izmaiņas.
3.punktā – atteikt reģistrēt J.B.dzīvokļu rindā, jo viņš ir nelikumīgi piedeklarējies pašvaldības
īres dzīvoklī, bez atļaujas un nav tiesību pretendēt uz pašvaldības dzīvokli.
6.punktā – M.B.tikai uzņemt dzīvokļu rindā.
8.punktā – J.O.tikai uzņemt dzīvokļu rindā.
Deputātiem iebildumu nav.
Pamats: Komunālo jautājumu komisijas 08.01.2020. sēdes
ierosinājums
Pamatojoties uz LR likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, likumu „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 10.pantu un Viesītes novada domes 2011.gada saistošajiem noteikumiem
Nr.1 "Kārtība, kādā Viesītes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā"
(prot.Nr.2;5), atklāti balsojot, par – 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 E.P. slēgt apakšīres līgumu adresē “Melioratori”-8, Viesītes pag., Viesītes
novads ar I.J. slēdzot terminēto īres līgumu līdz 31.12.2022.
SIA „ Viesītes komunālā pārvalde” veikt nepieciešamās izmaiņas īrnieku īres līgumā.
2. Piešķirt S.M. dzīvokli Jaunā iela 6-14, Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes nov., slēdzot
terminēto īres līgumu līdz 30.04.2020., pēc īres līguma noslēgšanas īrniekam un
īrnieka ģimenes locekļiem 1 mēneša laikā deklarēties jaunajā adresē.
3. Atteikt reģistrēt J.B.dzīvokļu rindā.
4. Reģistrēt V.G dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Jaunā iela 4-11, Elkšņi, Elkšņu pag.,
Viesītes nov., slēdzot terminēto īres līgumu līdz 30.04.2020., pēc īres līguma
noslēgšanas īrniekam un īrnieka ģimenes locekļiem 1 mēneša laikā deklarēties jaunajā
adresē.
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5. Atcelt Viesītes novada domes 2019.gada 21.februāra lēmuma Nr.11 1.punktu “
6. Reģistrēt M.B. dzīvokļu rindā.
7. Reģistrēt R.V. dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Meža ielā 17-24, Viesītē, Viesītes
nov., slēdzot terminēto īres līgumu līdz 30.04.2020., pēc īres līguma noslēgšanas
īrniekam un īrnieka ģimenes locekļiem 1 mēneša laikā deklarēties jaunajā adresē.
8. Reģistrēt J.O. dzīvokļu rindā.
9. Reģistrēt A.K. dzīvokļu rindā.
10. Atļaut S.O.pārslēgt īres līgumu uz sava vārda dzīvoklim Meža ielā 7-5, Viesīte,
Viesītes nov., slēdzot terminēto īres līgumu līdz 31.12.2022.
SIA „Viesītes komunālā pārvalde” veikt nepieciešamās izmaiņas īrnieka īres līgumā.
11. Atļaut A.K., deklarēties adresē “Dzenīši 1”-3, Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes nov.
Zināšanai: SIA “Viesītes komunālā pārvalde” , Komunālo jautājumu komisijai, Iedzīvotāju
reģistram.
7.#
Par īres līgumu pagarināšanu
M.Blitsons, M.Lācis, I.Erte
M.Blitsons – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Ierosina pirmo sarakstu papildināt, iekļaujot ------------------------------------------Citu grozījumu nav.
A.Žuks – ierosina balsot par lēmuma projektu.
Pamats: Komunālo jautājumu komisijas 08.01.2020. sēdes
ierosinājums
Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 10.pantu un Viesītes novada domes 2011.gada saistošajiem noteikumiem Nr.1
"Kārtība, kādā Viesītes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā"
(prot.Nr.2;5), atklāti balsojot, par – 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 pagarināt īres līgumus līdz 30.04.2020. šādiem īrniekiem (57 personām)
2. Atļaut pagarināt īres līgumus līdz 31.12.2022. šādiem īrniekiem (5 personām)
3. SIA „ Viesītes komunālā pārvalde” veikt nepieciešamās izmaiņas īrnieku īres līgumā.
Zināšanai: SIA “Viesītes komunālā pārvalde” , Komunālo jautājumu komisijai, Iedzīvotāju
reģistram.
8.#
Pamats: Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
12.panta pirmās daļas 2.punkts,
LR MK 2003.gada 11.februāra noteikumi Nr.72 ‘’Kārtība,
kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu’’

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
I.Erte
I.Erte- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
A.Žuks - ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
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Viesītes novada pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā tiek lūgts anulēt ziņas par deklarēto
dzīvesvietu Viesītes novada, Rites pagasta, ‘’Druviņas 1’’-4 A.A., jo nav tiesiska pamata dzīvot
dzīvoklī un tajā faktiski nedzīvo.
Izvērtējot iesniegumu konstatēts, ka personas ir deklarētas minētajā dzīvoklī.
Tā kā dzīvokļa īpašnieks ar savu iesniegumu lūdz anulēt deklarēto dzīves vietu -----------------jo nav tiesiska ap pamata dzīvot dzīvoklī un tajā faktiski nedzīvo, un Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 12.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka ‘’ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja
attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā’’, tika nosūtīts brīdinājums
17.12.2019.
-------------------nekādas ziņas par sevi nav sniegusi un nekādus dokumentus nav iesniegusi.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu un 2.daļu, administratīvais akts
(lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Uzskatāms, ka pa pastu sūtīts
administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
Kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumi Nr.72 ''Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto
dzīves vietu'', 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. Anulēt ziņas par---------------,deklarēto dzīvesvietu Viesītes novada, Rites pagasta,
‘’Druviņās 1’’-4.
2. Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā.
3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta 2.daļu šo domes lēmumu var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Jelgavā, Atmodas ielā 19) viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Zināšanai: SIA “Viesītes komunālā pārvalde” , Iedzīvotāju reģistram, personai uz deklarēto
dzīves vietu
9.#
Par Saukas ezera apsaimniekošanas noteikumu apstiprināšanu
J.Līcis
J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
A.Žuks - ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
No 2019.gada marta mēneša Viesītes novada pašvaldībā tiek īstenots Latvijas Vides
aizsardzības fonda finansēts projekts ‘’Saukas ezera apsaimniekošanas noteikumu izstrāde’’.
Saskaņā ar Viesītes novada domes 2019.gada 17.oktobra lēmumu Nr.26, prot. Nr. 13, ‘’Par
Saukas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu 1.redakcijas apstiprināšanu’’, tika
apstiprināta Viesītes novada pašvaldības noteikumu ‘’Saukas ezera apsaimniekošanas
noteikumi ’’ 1.redakcija.
Noteikumi ir saskaņoti Vides dienesta (VVD) Daugavpils reģionālajā pārvaldē, Dabas
aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālajā administrācijā un Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskajā institūtā ‘’BIOR’’.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 12.pantu, Viesītes novada
domes 2019.gada 21.marta lēmumu Nr.28, prot. Nr. 3, ‘’Par Latvijas vides aizsardzības fonda
atbalstītā projekta ‘’Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde’’ īstenošanu aktivitātē
‘’Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai’’, Viesītes novada domes
2019.gada 17.oktobra lēmumu Nr.26, prot. Nr.13, ‘’Par Saukas ezera ekspluatācijas
(apsaimniekošanas) noteikumu 1.redakcijas apstiprināšanu’’, saskaņā ar domes Attīstības,
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lauksaimniecības un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 8.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 Viesītes novada pašvaldības noteikumus Nr.2020/2 ‘’Saukas
ezera apsaimniekošanas noteikumi ‘’, pielikumā uz 45 lapām.
2. Noteikumi publicējami Viesītes novada pašvaldības mājaslapā.
Zināšanai: Attīstības un plānošanas nodaļai
10.#
Par zemes nomas objektu pie Viesītes ezera un pie Saukas ezera nomas plānu
sagatavošanu un tirgus novērtējuma veikšanu
J.Līcis, P.Līcis, I.Erte
J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
I.Erte- paskaidro, ka nepieciešams veikt nomas objektu zemes nomas plānu (pie Viesītes ezera)
sagatavošanu un nomas tirgus novērtēšanu (pie Viesītes un pie Saukas ezera) iznomātajiem
zemes gabaliem. Nomniekiem tiks piedāvāts nomāt zemes gabalus par jauno nomas maksu.
Turpmāk nomas tiesības tiks noteiktas caur izsoli tiem zemes gabaliem, kuriem nav nomnieku.
P.Līcis – varētu neiznomāt zemi tiem, kuriem pašvaldībai ir kādi parādi. Būtu jāizrunā sistēma,
kā notiks noma.
I.Erte- to varēs darīt, kad būs sagatavoti plāni un gatavs vērtējums. Šis lēmums nepieciešams,
lai šos darbus var pasūtīt.
A.Žuks - ierosina apstiprināt lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
Saņemts----------------., 2019.gada 19.novembra iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz
daļu no zemes vienības Viesītes pagastā ar kadastra apzīmējumu 56350120076 ar platību 0,05
ha rekreācijas vajadzībām.
2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350’’ Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesību noteikumi’’ 32.punkts paredz, ka neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro
rakstiskā vai mutiskā izsolē.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas
27.punktu, 2018.gada 19.jūnija Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.350
’’Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi’’ 32.punktu, saskaņā ar domes
Attīstības, lauksaimniecības un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada
8.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.
Veikt iznomāto un iznomājamo zemes vienību pie Viesītes ezera īpašumā ‘’Pie
akmens’’ ar kadastra Nr. 56350120076, zemes nomas plānu sagatavošanu un nomas tirgus
novērtējumu.
2.
Veikt iznomāto un iznomājamo zemes vienību pie Saukas ezera īpašumā
‘’Jaunsauka’’ ar kadastra Nr. 56880060036, nomas tirgus novērtējumu.
Izpildei: pašvaldības juristei, nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei
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11.#
Par zemes nomas līguma izbeigšanu
J.Līcis
J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
A.Žuks - ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Saņemts M.Č.----------------- 2020.gada 6.janvāra iesniegums par zemes nomas tiesību
izbeigšanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56580060139, Elkšņu pagastā, ar platību
3,7 ha.
Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 12.pantu, Attīstības,
lauksaimniecības un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 8.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:
Ar 2020.gada 1.janvāri izbeigt zemes nomas līgumu ar M.Č.----------------- par zemes
nomas tiesībām uz zemes vienību 3,7 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 56580060139, Elkšņu
pagastā.
Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai

12.#
Par Biedrības ‘’Saukas dabas parka biedrība’’ iesniegumu
J.Līcis
J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu šobrīd nesamazināt Saukas ezera nomas maksu,
jo nomas maksa ir neliela un, turklāt, nomas līgums beidzas 2021.gadā. Kad līgums būs
jāpārslēdz, tad jautājums tiks skatīts vēlreiz.
A.Žuks - ierosina apstiprināt lēmuma projektu..
Deputātiem iebildumu nav.
2019.gada 13.decembrī ir saņemts Biedrības ’’Saukas dabas parka biedrība’’ ,
reģistrācijas Nr. 40008079842, juridiska adrese: Lone, Saukas pag., Viesītes nov., LV 5224,
iesniegums par nomas maksas samazināšanu par Saukas ezera nomu.
2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.350’’ Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesību noteikumi’’ neparedz kārtību zemes iznomāšanai zem ūdeņiem. Nav
paredzēta arī maksas lieluma noteikšanas kārtība.
2009.gada 28.decembrī noslēgtajā ūdenstilpes nomas līgumā nomas maksa tika noteikta
1 eiro 42 centi par hektāru gadā. Nomas līgums beidzas 2021.gada 31.decembrī.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1panta
pirmā prim daļa nosaka, ka , ja līgums noslēgts uz laiku, kas ilgāks par sešiem gadiem, publiskas
personas nekustamā īpašuma iznomātājs nomas maksas apmēru vienpusēji pārskata un, ja
nepieciešams, maina ne retāk kā reizi sešos gados normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja
nomnieks nepiekrīt pārskatītajam nomas maksas apmēram, viņam ir tiesības vienpusēji
atkāpties no nomas līguma Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
6.1panta pirmo prim daļu, 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.350’’
Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi ’’, Attīstības, lauksaimniecības
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un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 8.janvāra sēdes lēmumu
(prot.Nr.1), atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne,
Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups), pret- nav, atturas- nav,
nepiedalās- 1 (Pēteris Līcis), Viesītes novada dome NOLEMJ: :
Nesamazināt Biedrībai ’’Saukas dabas parka biedrība’’, reģistrācijas
Nr.40008079842, juridiska adrese: Lone, Saukas pag., Viesītes nov., LV 5224, iznomātā
Saukas ezera nomas maksu.
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, biedrībai “Saukas dabas parka biedrība”
13.#
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma
Viesītes novada, Saukas pagasta, ‘’Bāliņi’’
J.Līcis
J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
A.Žuks - ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Saņemts V.T.--------------------- 2020.gada 7.janvāra iesniegums par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 56880020022, ar platību 3,68 ha, atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Bāliņi’’,
Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56880040003, kā arī tiek lūgts atdalītajai zemes
vienībai piešķirt nosaukumu ‘’Lejnieki’’, Saukas pag., Viesītes nov.
Konstatēts, ka iecere nav pretrunā ar Viesītes novada teritorijas plānojumu.
Izskatot ---------------------iesniegumu un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likumu, Viesītes novada pašvaldības 20.06.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/3( prot.
Nr. 7;18#) „Viesītes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi’’, Attīstības, lauksaimniecības un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas
komitejas 2020.gada 8.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--------------- atdalīt no piederošā nekustamā īpašuma ‘’Bāliņi’’, Saukas pag., Viesītes
nov. ar kadastra numuru 56880040003:
1.1. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56880020022, ar platību 3,68 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 ''Lejnieki”, Saukas pag., Viesītes
nov.
2.Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā.
Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
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14.#
Par izmaiņām Valsts kadastra reģistrā, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā
Viesītes novada pašvaldībai atsavināšanas procesa uzsākšanu
J.Līcis
J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
A.Žuks - ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Saņemts nekustamo īpašumu speciālistes Svetlanas Puzānes iesniegums par Viesītes novada
pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Viesītes novada Rites pagastā ar kadastra numuriem:
56800050026 ar platību 1,2 ha un 56800050024 ar platību 7.0 ha apvienošanu vienā īpašumā
un piešķirt tām vienotu nosaukumu ‘’Sargūņi’’, Rites pag., Viesītes nov.
Minētās zemes vienības ir pašvaldībai piekritīgas, taču nav reģistrētas zemesgrāmatā. Jāveic
izmaiņas Valsts kadastra reģistrā un pašvaldībai jānostiprina īpašuma tiesības uz īpašumu.
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas 11.punktu, Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likumu, LR Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumiem Nr.263 „Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, Attīstības, lauksaimniecības un
nekustamo īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 8.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.Apvienot zemes vienības Viesītes novada Rites pagastā ar kadastra apzīmējumiem
56800050026 ar platību 1,2 ha un 56800050024 ar platību 7,0 ha vienā zemes vienībā un
izveidot atsevišķo zemes īpašumu:
1.1. zemes lietošanas mērķis: 0101- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir
lauksaimniecība;
1.2. apvienotajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu: ‘’Sargūņi’’, Rites pag., Viesītes
nov.
2. Veikt izmaiņas Valsts kadastra reģistrā un veikt dokumentu kārtošanu īpašumu ierakstīšanai
zemesgrāmatā un uzsākt īpašumu atsavināšanas procesu likumā noteiktā kārtībā.
Izpildei: pašvaldības juristei, nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai

15.#
Par nosaukumu noteikšanu, piešķiršanu un adreses maiņu kadastra objektiem
J.Līcis

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
A.Žuks - ierosina to apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Saņemts Viesītes novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistes Svetlanas Puzānes
iesniegums par nosaukuma un adrešu piešķiršanu un maiņu kadastra objektiem.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr.698 ”Adresācijas noteikumi”
un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, Attīstības, lauksaimniecības un
nekustamo īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 8.janvāra sēdes lēmumu
(prot.Nr.1), atklāti balsojot, par – 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne,
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Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret- nav,
atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Zemes vienībai Viesītes novada, Rites pagastā, ar kadastra apzīmējumu 56800060060,
noteikt nosaukumu ‘’Zvejnieki’’, Rites pag., Viesītes nov.
2. Zemes vienībai Viesītes novada, Elkšņu pagastā, ar kadastra apzīmējumu 56580010184
piešķirt nosaukumu ‘’Klauces Veikals’’, Klauce, Elkšņu pag., Viesītes nov. un mainīt
adresi uz zemes vienības esošajām būvēm no ‘’Ezerieši’’, Klauce, Elkšņu pag., Viesītes
nov., LV-5237 uz ‘’Klauces Veikals’’, Klauce, Elkšņu pag., Viesītes nov., LV-5237.
3. 2.Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas
centrā.
Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai

Sēde beidzas plkst. 15.30
Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks 2020.gada 20.februārī

Ar pilnu domes sēdes debašu tekstu var iepazīties domes sēdes audioierakstā pašvaldības
mājaslapā www.viesite.lv

Sēdes vadītājs
Novada domes priekšsēdētājs
21.01.2020

Protokoliste
20.01.2020.

(personiskais paraksts)

A.Žuks

D.Vītola

(personiskais paraksts)
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