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Viesītes novada pašvaldība
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Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads , LV-5237, tālr. 65245179, 65207294,
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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Viesītes novada Viesītē

2020.gada 31.martā

Nr.5

Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi atklāj plkst. 16.00
Sēdi vada:
Novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks
Sēdi protokolē:
Pašvaldības kancelejas vadītāja Daina Vītola
Piedalās novada domes deputāti: Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Juris Līcis,
Pēteris Līcis, Roberts Orups
Nepiedalās: Svetlana Andruškeviča – slimības dēļ, Iveta Līce- ģimenes ārsta pienākumi
Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Alfons Žuks atklāj ārkārtas domes sēdi
A.Žuks – ierosina apstiprināt ārkārtas domes sēdes darba kārtību ar 6.jautājumiem.
Domes deputātiem iebildumu nav.
Atklāti balsojot, par – 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis,
Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas- nav, Viesītes novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt ārkārtas domes sēdes darba kārtību ar 6.jautājumiem.
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņa pārcelšanu.
Ziņo: A.Žuks
2. Par finansiālu atbalstu trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu skolas vecuma bērniem valstī
izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā.
Ziņo: A.Žuks
3. Par Viesītes novada domes 2020.gada 20.februāra lēmuma Nr.43 “Par Viesītes novada
domes 2019.gada 21.novembra lēmuma Nr.13 “Par autobusa iegādi Sēlijas Sporta
skolai” atcelšanu” apturēšanu uz laiku.
Ziņo: A.Žuks
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4. Par Viesītes novada domes priekšsēdētāja 2020.gada 23.marta rīkojuma Nr.21/2020/48-R “Par SIA “Arival” atbrīvošanu no maksājumiem valstī izsludinātās
ārkārtējās situācijas laikā” apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks
5. Par grozījumiem Viesītes novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmumā Nr.1 “Par projekta
“Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pieejamības uzlabošana” izstrādi un iesniegšanu
ELFLA līdzfinansētajā LEADER programmas projektu konkursā”.
Ziņo: A.Žuks
6. Par aizņēmumu atmaksu Valsts kasē.
Ziņo: A.Žuks

1.#
Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņa pārcelšanu
A.Žuks, J.Līcis, R.Orups
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Lēmums sagatavots par nekustamā īpašuma
nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu 2020.gadā sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo
situāciju. Ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
Likuma ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli’’ 6.pamta trešā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma
nodoklis maksājams reizi ceturksnī — ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā
un 15.novembrī — vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt
arī reizi gadā avansa veidā.
Ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” ir izsludināta visā valsts teritorijā ārkārtējā situācija, ar mērķi ierobežot Covid19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. Ņemot vērā minēto, Saeima ir pieņēmusi
likumu “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā
ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – Likums).
Likuma 4.pants paredz, ka pašvaldībām 2020. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma
nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"
noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros.
Ņemot vērā minēto, nepieciešams pārcelt uz vēlāku laiku nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas
termiņus par 1.ceturksni, lai tiktu nodrošināta iespēja veikt nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumu bez nokavējuma naudas. Ja samaksas termiņš netiks pārcelts un nodoklis par gada
1.ceturksni līdz 31.martam netiks samaksāts, par attiecīgo nodokļa parāda daļu tiks aprēķināta
nokavējama nauda. Pārceļot nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņu par 1.ceturksni,
nepieciešams arī koriģēt maksājuma termiņu par citiem ceturkšņiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par valsts
apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19
izplatību” 4.pantu, atklāti balsojot, par – 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,
Māris Lācis, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada
dome NOLEMJ:
1. Viesītes novada pašvaldībā 2020. gadā noteikt citus, no likuma “Par nekustamā
īpašuma nodokli” atšķirīgus nodokļa samaksas termiņus, nosakot, ka:
1.1. nekustamā īpašuma nodokļa daļa, kas aprēķināta par 2020.gada pirmo un otro
ceturksni, ir samaksājama līdz 2020. gada 17.augustam,
1.2. savukārt, nekustamā īpašuma nodokļa daļa, kas aprēķināta par 2020.gada trešo un
ceturto ceturksni, ir samaksājama līdz 2020. gada 16. novembrim.
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2. Šāda samaksas kārtība ir attiecināma uz visiem nodokļa aprēķiniem un pārrēķiniem,
kuriem samaksas termiņš ir noteikts 2020.gada ietvaros, tai skaitā arī par 2019.gadā
neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi.
Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, ZZ Dats

2.#
Par finansiālu atbalstu trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu skolas vecuma bērniem
ārkārtējās situācijas laikā
A.Žuks, P.Līcis, J.Līcis, R.Orups, A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
P.Līcis – varbūt jāpapildina šis atbalstāmo loks, iekļaujot arī daudzbērnu ģimeņu bērnus.
A.Žuks – paskaidro, ka Sociālais dienests šīm ģimenēm piešķirs pārtikas pakas.
J.Līcis – ja nauda tiks pārskaitīta uz vecāku kontiem, viņi var nopirkt ne to, ko vajag. Ir smaga
situācija šobrīd. IZM iesaka vai nu ēdināt vai pārtikas pakas piešķirt. Bērnam vajadzētu būt
savam kontam uz kuru naudu pārskaitīt.
A.Žuks – ne visiem būs savi konti, jo bērni ir dažāda vecuma, arī PII “Zīlīte” audzēkņi, varbūt
izmaksāt bērnam “uz rokas” šo naudu.
A.Kvitkovs – arī piešķirtās pārtikas pakas var pārdot, apmainīt pret citu preci.
R.Orups -varbūt iesaistīt autoveikalu.
P.Līcis – varbūt izslēgt no lēmuma projekta 2.punktu, nenorādot, kā izmaksās naudu.
A.Žuks- būtu tomēr jānorāda, jo grāmatvedības uzskaitē jāparāda, vai skaitīs uz kontu pabalstu,
vai skaidrā naudā to izmaksās un kurai personai izmaksās.
Ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Izskatīts Viesītes novada Sociālā dienesta vadītājas S.Matačinas iesniegums, kurā lūgts rasts
iespēju segt ēdināšanas izdevumus 1.42 EUR dienā bērniem, kuru ģimenēm ir noteikts trūcīgās
vai maznodrošinātās ģimenes statuss un bērni atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 12.marta
rīkojumam Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” savu izglītošanos veic attālināti no
mājām.
Viesītes novadā šādas ir 13 trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (21 bērni), kuru bērni mācās
Viesītes vidusskolā un PII “Zīlīte” 5-6gadīgo apmācību grupās.
Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu”, ar kuru līdz 2020.gada 14.aprīlim visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā
situācija ar mērķi ierobežot Covid–19 izplatību, un faktu, ka izglītības iestādēs mācību process
notiek attālināti, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība
budžeta iestādēs”, Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības metodiku 2019.-2023.gadam
“Kārtība budžeta iestādēm normatīvo aktu grāmatvedības uzskaites un pārskatu sagatavošanas
jomā piemērošanai”, atklāti balsojot, par – 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs
Kvitkovs, Māris Lācis, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas - nav,
Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Uz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laiku, no Viesītes novada Sociālā dienesta
budžeta segt ēdināšanas izdevumus Viesītes vidusskolas skolēniem un PII “Zīlīte”
obligātās izglītības apguves programmas audzēkņiem, kuru ģimenēm ir noteikts
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss - 1,42 EUR dienā.
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2. Ēdināšanas izdevumu pabalstu izmaksāt, ieskaitot katra bērna vecāku norēķinu kontā.
Izpildei: Viesītes novada Sociālajam dienestam, Grāmatvedības un finanšu nodaļai
Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei
3.#
Par Viesītes novada domes 2020.gada 20.februāra lēmuma Nr.43 “Par Viesītes novada
domes 2019.gada 21.novembra lēmuma Nr.13 “Par autobusa iegādi Sēlijas Sporta
skolai” atcelšanu” apturēšanu uz laiku
___________________________________________________________________________
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Lēmums par autobusa iegādi Sporta skolai
tiek apturēts uz laiku, jo autobusa iegāde šobrīd nav aktuāls jautājums.
Deputātiem iebildumu nav.
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada
12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru līdz 2020.gada
14.aprīlim visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid–19
izplatību, kas atsaucas uz pašvaldības finanšu līdzekļu plūsmu, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra
noteikumiem Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”, Viesītes novada
pašvaldības grāmatvedības metodiku 2019.-2023.gadam “Kārtība budžeta iestādēm normatīvo
aktu grāmatvedības uzskaites un pārskatu sagatavošanas jomā piemērošanai”, atklāti balsojot,
par – 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Juris Līcis, Pēteris
Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, uz laiku apturēt Viesītes novada domes
2020.gada 20.februāra lēmuma Nr.43 “Par Viesītes novada domes 2019.gada 21.novembra
lēmuma Nr.13 “Par autobusa iegādi Sēlijas Sporta skolai” atcelšanu” lēmuma 2.punktu 2. Viesītes novada pašvaldības Iepirkumu komisijai veikt iepirkumu par jauna vai
mazlietota autobusa, ar ne mazāk kā 18 vietām, iegādi Sēlijas Sporta skolas vajadzībām.
Zināšanai: Iepirkumu komisijai, Sēlijas Sporta skolai, Grāmatvedības un finanšu nodaļai
Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei

4.#
Par Viesītes novada domes priekšsēdētāja 2020.gada 23.marta rīkojuma
Nr.2-1/2020/48-R “Par SIA “Arival” atbrīvošanu no maksājumiem valstī izsludinātās
ārkārtējās situācijas laikā” apstiprināšanu
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
Deputātiem iebildumu nav.
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada
12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru līdz 2020.gada
14.aprīlim visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid–19
izplatību, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti
balsojot, par – 7 balsis (Alfons Žuks, 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 Viesītes novada domes priekšsēdētāja 2020.gada 23.marta rīkojumu Nr.21/2020/48-R “Par SIA “Arival” atbrīvošanu no maksājumiem valstī izsludinātās ārkārtējās
situācijas laikā”.
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai

5.#
Par grozījumiem Viesītes novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmumā Nr.1 “Par
projekta “Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pieejamības uzlabošana” izstrādi un
iesniegšanu ELFLA līdzfinansētajā LEADER programmas projektu konkursā”
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu
Deputātiem iebildumu nav.
Pamatojoties uz iepirkumu “Būvdarbi LEADER projektu ietvaros” ID Nr. YNP 2A20107
ELFLA , “Būvuzraudzība būvdarbu veikšanai LEADER projektu ietvaros” ID Nr. VNP 2020iN
- 13 ELFLA un “Būvuzraudzība būvdarbu veikšanai LEADER projektu ietvaros” ID Nr. VNP
2020/N – 13 ELFLA rezultātiem, atklāti balsojot, par – 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne,
Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
Veikt šādus grozījumus Viesītes novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmumā Nr.1. “Par
projekta “Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pieejamības uzlabošana” izstrādi un iesniegšanu
ELFLA līdzfinansētajā LEADER programmas projektu konkursā”:
1.Grozīt lēmuma 2. punktā projekta kopējo budžetu no 15 982,50 EUR uz 17 580,45
EUR ar PVN.
2.Grozīt lēmuma 3. punktā pašvaldības līdzfinansējumu no 1 598,25 EUR uz 1 758,05
EUR.
Zināšanai: attīstības un plānošanas nodaļai, grāmatvedības un finanšu nodaļai
6.#
Par Aizņēmumu atmaksu Valsts kasē
A.Žuks, P.Līcis
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.
P.Līcis – ierosina, lai projektu nosaukumus iekavās rakstītu arī latviešu valodā.
Deputātiem citu iebildumu nav.
Noslēdzoties projektiem, pēc Noslēguma pārskatu iesniegšanas Valsts kases kontā ir
ieskaitīti Gala maksājumi par projektu Nr.1-08/388/2018 ‘’Saukas ezera apsaimniekošanas
plāna izstrāde’’, projektu Nr.3-14/2017-13 ‘Trawel smart-visit Lithuania and Latvia’’ un
projektu Sustainable, sociable and active Viesīte and Rokiškis communities ( V-R Communities
LLI-295).
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87 “Grāmatvedības
uzskaites kārtība budžeta iestādēs”, Viesītes novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu
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grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku, atklāti balsojot, par – 7 balsis
(Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups),
pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:

1. Par projektu Nr.1-08/388/2018 ‘’Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde’’
ieskaitīto maksājumu 3630.00 EUR novirzīt Valsts kases aizņēmuma segšanai par
projektu ‘’ Pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi-Ķēķāni -Zīlāni pārbūve’’.
2. Par projektu Nr.3-14/2017-13 ‘Trawel smart-visit Lithuania and Latvia’’ ieskaitīto
maksājumu 2422.23 EUR novirzīt Valsts kases aizņēmuma segšanai par projektu
‘’Pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi-Ķēķāni -Zīlāni pārbūve’’.
3. Par projektu “Sustainable, sociable and active Viesīte and Rokiškis communities” (V-R
Communities LLI-295) ieskaitīto maksājumu 43207.96 EUR novirzīt Valsts kases
aizņēmuma segšanai par projektu “Sustainable, sociable and active Viesīte and Rokiškis
communities” (V-R Communities LLI-295).
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai

Sēde beidzas plkst.16.55
Ar pilnu domes sēdes debašu tekstu var iepazīties domes sēdes audioierakstā pašvaldības
mājaslapā www.viesite.lv
Sēdes vadītājs
Novada domes priekšsēdētājs
2020.gada 1.aprīlī

Protokoliste
2020.gada 1.aprīlī

A.Žuks

(personiskais paraksts)

(personiskais paraksts)
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D.Vītola

