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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Viesītes novada Viesītē
2020.gada 21.maijā
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Sēde sasaukta plkst.14.00
Sēdi atklāj plkst.14.00
Sēdi vada:
Novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks
Sēdi protokolē:
Pašvaldības kancelejas vadītāja Daina Vītola
Piedalās novada domes deputāti: Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 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
Karīna Frolova- grāmatvede
Lilita Bārdule – Rites pagasta pārvaldes vadītāja
Gints Grinbergs- datortīkla administrators
Sarmīte Matačina- Viesītes novada Sociālā dienesta vadītāja

Informatīvie jautājumi:
S.Lūse
1) par iepirkuma veikšanu PII “Zīlīte” audzēkņu un Viesītes vidusskolas skolēnu ēdināšanai
sakarā ar to, ka beidzies līdzšinējā līguma termiņš,
2) par telpu pielāgošanu Smilšu ielā 39, Viesītē, VUGD Viesītes posteņa vajadzībām,
3) par Viesītes vidusskolas 12.klases klātienes konsultācijām valsts eksāmenu laikā.,
4) par klātienes darba atsākšanu novada bibliotēkās un kultūras namos,
5) par lauzto koku radītajiem bojājumiem Rites pagasta Melderišķu kapsētā.
M.Lācis, P.Līcis – ierosina veikt izmaiņas saistošajos noteikumos par ielu tirdzniecības atļaujām un
atcelt maksu par ielu tirdzniecības veikšanu. Jāsakārto “Zaļā tirdziņa” būves, jo konstrukcijas sākušas
bojāties. Kāpēc visur netiek ņemtas rakšanas atļaujas.
A.Žuks- lai atceltu maksu par ielu tirdzniecības atļaujām, jāveic grozījumi pašvaldības saistošajos
noteikumos, jābūt ierosinājumam (iesniegumam) ar šādu priekšlikumu. Ne vienmēr rakšanas atļaujas
jāizņem, ir vienkāršie darbi, kur tās nav vajadzīgas.
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Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Alfons Žuks atklāj domes sēdi
A.Žuks – Ierosina darba kārtībā papildus iekļaut 30.-32..punktu un apstiprināt domes sēdes darba
kārtību ar 32.jautājumiem.
M.Lācis- ierosina atlikt 29.jautājuma izskatīšanu “Par Viesītes novada pašvaldības 2019.gada finanšu
pārskata apstiprināšanu” ņemot vērā to, ka finanšu pārskata apjoms ir liels, tas tika atsūtīts tikai
iepriekšējā dienā un nebija iespējas ar visu materiālu iepazīties.
A.Maļinovska- paskaidro, ka ātrāk nevarēja to nosūtīt, jo tika saņemti pēdējie saskaņojumi no zvērināta
revidenta un Valsts kases kuratora. Piekrīt, ka dokumentam ir liels apjoms un ir nepieciešams ilgāks
laiks, lai ar to iepazītos. Tomēr līdz 29.maijam tas būtu jāapstiprina.
A.Žuks – ierosina šim jautājumam sasaukt ārkārtas domes sēdi ceturtdien, 28.maijā plkst.9.00.
Deputātiem iebildumu nav.
Atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,
Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas- 1 (Pēteris Līcis), Viesītes
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 32.jautājumiem, izslēgt no domes sēdes 29.jautājumu
“Par Viesītes novada pašvaldības 2019.gada finanšu pārskata apstiprināšanu”.
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par naudas balvu, balvu piešķiršanu skolēniem un pedagogiem par sasniegumiem 2019./2020.
mācību gadā
Ziņo: A.Žuks
2. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošo telpu Smilšu ielā 2, Viesīte, Viesītes novads, būvē ar
kadastra apzīmējumu 56150010432001 (kafejnīcas telpas) nomas izsoles protokola
apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks
3. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes pagasta, “Mazkuļķes”,
atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks
4. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Elkšņu pagasta, “Gundari”,
atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks
5. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Saukas pagasta, Lone, “Aronijas
4”-1, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks
6. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Elkšņu pagasta “Dumbļi”, uz
īpašuma pirmpirkuma tiesīgo personu izsoles protokola apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks
7. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Elkšņu pagasta, “Mazvītoli”
atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/18 apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks
8. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Saukas pagasta, “Slampi” atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/19 apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks
9. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Elkšņu pagasta, “Pļavas”
atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/20
apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks
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10. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesīte, Sporta iela 27-2, atkārtotu,
atklātu, mutisku izsoli ar lejupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/21 apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks
11. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesīte, Sporta iela 13A-17,
atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar lejupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/22
apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks
12. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Saukas pagasts, Sauka, “Māja
Nr.1”-17, trešo, atklātu, mutisku izsoli ar lejupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/23
apstiprināšanu.
Ziņo: A.Žuks
13. Par cirsmu izsoli (atlika).
Ziņo: A.Žuks
14. Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta..
Ziņo: A.Žuks
15. Par finansējuma piešķiršanu telpu remontam Smilšu ielā 39, Viesītē telpu pielāgošanai VUGD
Viesītes posteņa vajadzībām.
Ziņo: A.Žuks
16. Par finansējuma piešķiršanu videonovērošanas kameru iegādei.
Ziņo: A.Žuks
17. Par nemateriālo ieguldījumu norakstīšanu.
Ziņo: A.Žuks
18. Par Krustpils novada domes darījuma atbilstību administratīvi teritoriālai reformai un
ilgtspējīgai novada attīstībai.
Ziņo: A.Žuks
19. Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamajiem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu
ģimenēm, speciālo izglītības iestāžu audzēkņiem ārkārtējās situācijas laikā.
Ziņo: A.Žuks
20. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
Ziņo: J.Līcis
21. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Elkšņu pagastā.
Ziņo: J.Līcis
22. Par apgrūtinājuma dzēšanu nekustamajam īpašumam “Meža Bincāni”, Saukas pagastā.
Ziņo: J.Līcis
23. Par nekustamā īpašuma Elkšņu pagastā, sadalīšanu.
Ziņo: J.Līcis
24. Par adreses piešķiršanu.
Ziņo: J.Līcis
25. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pārtraukšanu.
Ziņo: J.Līcis
26. Par darbībām zemes nomas gabalā ar kadastra apzīmējumu 568800600368003.
Ziņo: J.Līcis
27. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Meža Dambrāni”, Viesītes
pagastā, atsavināšanu.
Ziņo: J.Līcis
28. Par adreses maiņu un nosaukuma piešķiršanu Viesītes novada pašvaldībai piekritīgajiem zemes
īpašumiem, īpašuma tiesību nostiprināšanu uz tiem zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa
uzsākšanu.
Ziņo: J.Līcis
29. Par Viesītes novada pašvaldības 2019.gada finanšu pārskata apstiprināšanu (noņemts no darba
kārtības).
Ziņo: A.Maļinovska
PAPILDUS JAUTĀJUMI
30. Par darba dienas pārcelšanu 2020.gadā
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Ziņo: A.Žuks
31. Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājam.
Ziņo: A.Žuks
32. Par Krustpils novada domes darījuma atbilstību administratīvi teritoriālai reformai un
ilgtspējīgai novada attīstībai.
Ziņo: A.Žuks

1.#
Par naudas balvu, balvu piešķiršanu skolēniem un pedagogiem par sasniegumiem
2019./2020.mācību gadā
A.Žuks
A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot Viesītes vidusskolas direktora A.Baldunčika iesniegumu, direktora vietnieces I.Maševskas
iesniegumu par 2019./2020.mācību gada mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu uzvarētāju un
pedagogu apbalvošanu, pamatojoties uz Viesītes novada pašvaldības nolikumu „Par naudas balvu, balvu
piešķiršanu Viesītes novada vispārizglītojošo skolu skolēniem un pedagogiem un konkursa „Labākā
klase” uzvarētāju apbalvošanai”, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87
''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs’’, Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības
metodiku 2019.-2023.gadam, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2020.gada 13.maija sēdes lēmumu
(prot.Nr.5), atklāti balsojot, par-8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, 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, Vita Elksne lēmuma pieņemšanā nepiedalās, Viesītes novada dome
NOLEMJ:
No Viesītes novada pašvaldības budžeta izmaksāt 1495.00 EUR skolēnu un pedagogu
apbalvošanai par sasniegumiem 2019./2020.mācību gadā mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un
sacensībās, tai skaitā:
1. Viesītes vidusskola, kopā 1365,00 EUR:
1.1. skolēniem, kuri ieguvuši godalgotas vietas olimpiādēs un konkursos 550.00 EUR
1.2. pedagogiem, kuri sagatavojuši skolēnus olimpiādēm un konkursiem 515.00 EUR
1.3. ekskursijai deju kolektīviem 300,00 EUR
2. Viesītes vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vieta “Rites pamatskola”, kopā 130.00
EUR:
2.1. skolēniem, kuri ieguvuši godalgotas vietas olimpiādēs un konkursos 65.00 EUR
2.2. pedagogiem, kuri sagatavojuši skolēnus olimpiādēm un konkursiem 65.00 EUR
Pielikumā: skolu skolēnu un pedagogu saraksti
Zināšanai: Viesītes vidusskolas direktoram, galvenajai grāmatvedei, algu grāmatvedei
Kontrolei – izpilddirektorei

2.#
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošo telpu Smilšu ielā 2, Viesīte, Viesītes nov., būvē
ar kadastra apzīmējumu 56150010432001 (kafejnīcas telpas) nomas izsoles protokola
apstiprināšanu
A.Žuks
A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Saskaņā ar 2020.gada 5.maijā notikušo atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli Viesītes novada
pašvaldībai piederošo telpu Smilšu ielā 2, Viesīte, Viesītes nov., būvē ar kadastra apzīmējumu
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56150010432001 (kafejnīcas telpas) nomai, 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 domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumu Nr.8 (prot.Nr.6) ''Par
Viesītes novada pašvaldībai piederošo telpu iznomāšanu Smilšu ielā 2, Viesītē, Viesītes novadā un
nomas tiesību mutiskas izsoles noteikumu Nr.2020/15 apstiprināšanu’’, Viesītes novada pašvaldības
grāmatvedības metodiku 2019.-2023.gadam, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2020.gada 13.maija
sēdes lēmumu (prot.Nr.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.Apstiprināt 2020.gada 5.maija izsoles protokolu par Viesītes novada pašvaldībai piederošo
telpu Smilšu ielā 2, Viesīte, Viesītes nov., būvē ar kadastra apzīmējumu 56150010432001 (kafejnīcas
telpas) nomas atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
2.Nosolītā cena EUR 1.11 (viens komats vienpadsmit euro) par kvadrātmetru.
3. Objektu nosolīja dalībnieks ar Nr. 1 --------------------------.
4.Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju slēgt nomas līgumu.
5.Informāciju ievietot pašvaldības mājaslapā
Izpildei: pašvaldības juristei līguma un nostiprinājuma lūguma sagatavošanai
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai

3.#
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes
pagasta, ‘’Mazkuļķes’’, ar kadastra numuru 56350070058, atklātas, mutiskas izsoles ar
augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu
A.Žuks
A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Saskaņā ar 2020.gada 8.maijā notikušo atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli Viesītes novada
pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam Viesītes novada, Viesītes pagasta, ‘’Mazkuļķes’’, ar
kadastra Nr. 56350070058, pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87 ''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta
iestādēs'', Viesītes novada domes 2020.gada 19.marta lēmumu Nr.2 (prot.Nr.4) ''Par Viesītes novada
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes pagasta, ‘’Mazkuļķes’’ atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/8 apstiprināšanu’’, Viesītes novada
pašvaldības grāmatvedības metodiku 2019.-2023.gadam, ņemot vērā domes Finanšu komitejas
2020.gada 13.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.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. Apstiprināt 2020.gada 8.maija atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokolu
par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes
pagasta ‘’Mazkuļķes’’, ar kadastra Nr. 56350070058, izsoli.
2. Objekta nosolītā cena: EUR 7300.00 (septiņi tūkstoši trīs simti euro un 00 centi).
3. Objektu nosolīja dalībnieks ar Nr. 1 Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju zemnieku saimniecība
‘’KALNA DAMBRĀNI’’.
4. Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma pārdošanu
un parakstīt nostiprinājuma lūgumu.
Izpildei: pašvaldības juristei līguma un nostiprinājuma lūguma sagatavošanai
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
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4.#
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Elkšņu
pagasta, ‘’Gundari’’, ar kadastra numuru 56580070018, atklātas, mutiskas izsoles ar
augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu
A.Žuks
A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Saskaņā ar 2020.gada 8.maijā notikušo atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli Viesītes
novada pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam Viesītes novada, Elkšņu pagasta,
‘’Gundari’’, ar kadastra Nr. 56580070018, pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87 ''Grāmatvedības uzskaites
kārtība budžeta iestādēs'', Viesītes novada domes 2020.gada 19.marta lēmumu Nr.4 (prot.Nr.4) ''Par
Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Elkšņu pagasta, ‘’Gundari’’
atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/10 apstiprināšanu’’, Viesītes
novada pašvaldības grāmatvedības metodiku 2019.-2023.gadam, ņemot vērā domes Finanšu komitejas
2020.gada 13.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.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.Apstiprināt 2020.gada 8.maija atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokolu
par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Elkšņu pagasta
‘’Gundari’’, ar kadastra Nr. 56580070018, izsoli.
2.Objekta nosolītā cena: EUR 22788.00 (divdesmit divi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit astoņi
euro un 00 centi).
3.Objektu nosolīja dalībnieks ar Nr. 1 ------------------------.
4.Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma pārdošanu
un parakstīt nostiprinājuma lūgumu.
Izpildei: pašvaldības juristei līguma un nostiprinājuma lūguma sagatavošanai
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai

5.#
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Saukas
pagasta, Lone, ‘’Aronijas 4’’-1, ar kadastra numuru 56889000013, atklātas, mutiskas
izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu
A.Žuks
A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Saskaņā ar 2020.gada 8.maijā notikušo atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli Viesītes novada
pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam Viesītes novada, Saukas pagasta, Lone, ‘’Aronijas
4’’-1, ar kadastra Nr. 56889000013, pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta pirmās daļas
2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87 ''Grāmatvedības uzskaites
kārtība budžeta iestādēs'', Viesītes novada domes 2020.gada 19.marta lēmumu Nr.1 (prot.Nr.4) ''Par
Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesītes novada, Saukas pagasta, Lone,
‘’Aronijas 4’’-1 atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/7
apstiprināšanu’’, Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības metodiku 2019.-2023.gadam, ņemot vērā
domes Finanšu komitejas 2020.gada 13.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.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:
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1.Apstiprināt 2020.gada 8.maija atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokolu
par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Saukas pagasta, Lone,
‘’Aronijas 4’’-1, ar kadastra Nr. 56889000013, izsoli.
2.Objekta nosolītā cena: EUR 1993.00 (viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit trīs euro un 00
centi).
3.Objektu nosolīja dalībnieks ar Nr. 1-----------------------------------.
4.Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma pārdošanu
un parakstīt nostiprinājuma lūgumu.
Izpildei: pašvaldības juristei līguma un nostiprinājuma lūguma sagatavošanai
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai

6.#
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Elkšņu
pagasta, ‘’Dumbļi’’, ar kadastra numuru 56580090105, uz īpašuma pirmpirkumu
tiesīgo personu izsoles protokola apstiprināšanu
A.Žuks
A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Saskaņā ar 2020.gada 8.maijā notikušo uz īpašuma pirmpirkumu tiesīgo personu mutisku izsoli
Viesītes novada pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam Viesītes novada, Elkšņu pagasta,
‘’Dumbļi’’, ar kadastra Nr. 56580090105, pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87 ''Grāmatvedības uzskaites
kārtība budžeta iestādēs'', Viesītes novada domes 2020.gada 19.marta lēmumu Nr.5 (prot.Nr.4) ''Par
Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Elkšņu pagasta, ‘’Dumbļi’’
atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/11 apstiprināšanu’’, Viesītes
novada pašvaldības grāmatvedības metodiku 2019.-2023.gadam, ņemot vērā domes Finanšu komitejas
2020.gada 13.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.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.Apstiprināt 2020.gada 8.maija uz īpašuma pirmpirkuma tiesīgo personu mutiskas izsoles
protokolu par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Elkšņu
pagasta ‘’Dumbļi’’, ar kadastra Nr. 56580090105, izsoli
2.Objekta nosolītā cena: EUR 6039.00 (seši tūkstoši trīsdesmit deviņi euro un 00 centi).
3.Objektu nosolīja dalībnieks ar Nr. 1--------------------------------------------.
4.Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma pārdošanu
un parakstīt nostiprinājuma lūgumu.
Izpildei: pašvaldības juristei līguma un nostiprinājuma lūguma sagatavošanai
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai

7.#
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Elkšņu
pagasta, ''Mazvītoli'' atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu
Nr.2020/18 apstiprināšanu
A.Žuks
A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma un izsoles noteikumu projektu, ierosina apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Nekustamais īpašums Viesītes novada, Elkšņu pagasta ‘’Mazvītoli’’, ar kadastra numuru 56580020075
sastāv no 2(divām) zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 56580020150 ar platību 0.55 ha un
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56580020151 ar platību 0.78 ha. Kopējā platība 1.33 ha. Īpašuma tiesības Viesītes novada pašvaldībai
uz to nostiprinātas Elkšņu pagasta zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1000 0059 5623. Objektu drīkst
iegādāties tikai persona, kura drīkst iegādāties īpašumā lauksaimniecības zemi pamatojoties uz likuma
‘’Par zemes privatizāciju lauku apvidos’’ noteikumiem.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka nekustamā
īpašuma atsavināšanu var ierosināt : zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt
zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās zemes, vai zemes starpgabalu, kas
piegul viņu zemei. Ir bijis šāds ierosinājums.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otrā daļā noteikts, ka likuma 4.panta ceturtajā
daļā minētās mantas ( īpašums ''Mazvītoli'' attiecināms uz šo pantu un daļu -ir starpgabals, jo zemesgabala
platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību),
atsavināšana izsludināma kā izsole, kā to paredz likums. Taču zemes īpašniekiem, kuru īpašumi robežojas
ar pārdodamo objektu, ir pirmpirkuma tiesības uz īpašumu, ja viņi mēneša laikā iesniegs pieteikumu par
īpašuma pirkšanu. Ja būs iesniegti vairāki iesniegumi no personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības, izsole
notiks to starpā. Ja pieteiksies viens īpašnieks, izsole netiks rīkota un ar viņu tiks noslēgts pirkuma līgums
par nosacīto cenu.
Ja iesniegums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu netiks saņemts, izsole tiks rīkota 2020.gada
3.jūlijā plkst.9.00. Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu tika veikta nekustamā īpašuma tirgus
novērtēšana. Īpašums novērtēts par EUR 1800.00 (viens tūkstotis astoņi simti euro un 00 centiem), kas
ir lielāka kā kadastrālā vērtība. Īpašuma novērtēšanas izdevumi ir EUR 266.20, bet robežu plānu izmaksas
EUR 1376.98.
Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā cena uz izsoles sākumcena tiek noteikta EUR 3500.00 (trīs tūkstoši
pieci simti euro un 00 centi).Jāapstiprina izsoles noteikumi.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 1.pantu, 3.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
pirmās daļas 1.punktu, 8.pantu, 10.panta pirmo daļu un 11.panta pirmo daļu, 14.pantu, likuma ''Par
pašvaldībām'' 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem
Nr.87 ''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs’’, Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības
metodiku 2019.-2023.gadam, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2020.gada 13.maija sēdes lēmumu
(prot.Nr.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. Atsavināt, pārdodot atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Viesītes novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu Viesītes novada, Elkšņu pagasta, ''Mazvītoli’’, ar kadastra numuru
56580020075, nosacītā cena un izsoles sākumcena EUR 3500.00 (trīs tūkstoši pieci simti euro un 00
centi).
2. Izsūtīt paziņojumus par pieteikšanos uz pirmpirkuma tiesībām nekustamo īpašumu, kuri
robežojas ar izsolāmo objektu, īpašniekiem.
3. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības izsoles Noteikumus Nr.2020/18.
4. Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs-deputāts Pēteris Līcis, komisijas
locekļi: deputāts Māris Lācis, deputāts Anatolijs Kvitkovs, deputāts Juris Līcis, juriste Ināra Erte,
nekustamo īpašumu vecākā speciāliste Svetlana Puzāne.
5. Ievietot sludinājumu oficiālajā izdevumā ''Latvijas Vēstnesis'', pašvaldības mājas lapā un
informatīvajā izdevumā ''Viesītes novada vēstis''.
Izpildei: pašvaldības juristei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
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Pielikums
Viesītes novada domes 2020.gada 21.maija lēmumam
(protokols Nr.7;7.§)
Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma
“Mazvītoli’’, Elkšņu pagastā, Viesītes novadā ar kadastra Nr. 56580020075
Izsoles noteikumi Nr.2020/18
Viesītes novada Viesītē
1. Vispārīgie noteikumi.
1.1.
Atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Viesītes novada pašvaldībai piederošais
nekustamais īpašums Viesītes novada, Elkšņu pagasta, “Mazvītoli” ar kadastra Nr.56580020075, kas sastāv
no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 56580020150 ar platību 0,55 ha un 56580020151 ar
platību 0.78 ha - „nekustamais īpašums”.
1.2.
Apgrūtinājumi:
1.2.1. 7316080100 sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu 0.55 ha;
1.2.2. 7314020101 vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas ( aizsardzības zonas) teritorija ap
kultūras pieminekli laukos 0.55 ha;
1.2.3. 7312030303 ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem
lauku apvidos 0.10 ha;
1.2.4. 7312050101 ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām
un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem 0.07 ha.
1.3.
Ir personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.
1.4.
Nekustamo īpašumu drīkst iegādāties tikai persona, kura atbilst likumu ‘’Par zemes
privatizāciju lauku apvidos’’ nosacījumiem kā persona, kura drīkst iegādāties lauksaimniecības zemi.
1.5.
Nekustamais īpašums ir starpgabals- zemesgabalu platība ir mazāka par teritorijas plānojumā
noteikto platību.
1.6. Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena – 3443.00 EUR (trīs tūkstoši četri simti
četrdesmit trīs euro un 00 centi).
1.7. Izsoles solis 100,00 EUR (viens simts euro).
1.8. Izsoles mērķis - pārdot nekustamos īpašumus par iespējami augstāko cenu, nosakot pretendentu, kas
šādu cenu piedāvās, mutiskā izsolē.
1.9. Drošības nauda jāiemaksā līdz 2020.gada 2.jūlijam Viesītes novada pašvaldībai
reģ.Nr.90000045353, bankā: SEB banka, konta Nr.LV66UNLA0009013130395.
1.10. Maksājumi uzskatāmi par samaksātiem datumā, kurā tie ir ienākuši Viesītes novada pašvaldības
norādītajā kontā.
2. Informācijas publicēšanas kārtība.
Informācija par izsoli tiek izlikta labi redzamā vietā pie nekustamā īpašuma, publicēta oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”, informatīvajā izdevumā „Viesītes novada vēstis”, tīmekļvietnē www.viesite.lv.
3. Izsoles dalībnieki.
3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt:
3.1.1.fiziskas personas;
3.1.2.juridiskas personas.
3.2. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no
izsoles sākumcenas, tas ir – 344.30 EUR (trīs simti četrdesmit četri euro un 30 centi) ar norādi
“Mazvītoli’’, Elkšņu pag. Viesītes nov.
3.3. Dalībnieki, kuri nav iemaksājuši drošības naudu un dalības maksu līdz šajos noteikumos norādītajam
datumam, izsolei netiek pielaisti.
4. Dalībnieku reģistrācijas kārtība.
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Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Viesītes pašvaldības administrācijā ne vēlāk kā līdz 2020.gada
2.jūlijam darba laikā, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov., vai elektroniski ar elektronisko parakstu
uz epastu: dome@viesite.lv
4.1. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties izsolei, jāiesniedz šādi dokumenti:
4.1.1. Fiziskām personām:
4.1.1.1. Pieteikums
4.1.1.2. Personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles.
4.1.2. Juridiskām personām:
4.1.2.1. Pārstāvja pilnvara kopija (pirms izsoles jāuzrāda oriģināls);
4.1.2.2. personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles;
4.1.2.5. pieteikums.
4.2. Izsoles dalībnieki pirms izsoles paraksta izsoles noteikumus un saņem kartīti ar dalībnieka reģistrācijas
numuru.
5. Izsoles norise.
5.1. Ja neviena uz pirmpirkumu tiesīgā persona uz īpašuma pirkšanu nepieteiksies, izsole notiks
Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov., 2020.gada
3.jūlijā plkst.9.00.
5.2. Ja uz īpašuma pirkšanu pieteiksies vairākas personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, izsole notiks
tikai to starpā. Ja pieteiksies viena persona, tā iegūs tiesības pirkt īpašumu par nosacīto cenu.
5.3. Izsoli vada izsoles vadītājs. Vadītājs, atklājot izsoli, nosauc savu vārdu, uzvārdu un katra izsoles
komisijas locekļa uzvārdu, raksturo nekustamo īpašumu un paziņo tā sākotnējo cenu, kā arī summu, par
kādu cena katrā nākamajā solī tiek paaugstināta, t.i. ne mazāk par 100,- EUR (viens simts euro).
5.4. Sākot izsoli, komisija sastāda dalībnieku sarakstu. Izsole tiek protokolēta. Izsoles protokolā
atspoguļo izsoles vadītāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi izsoles
komisijas locekļi.
5.5. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs paziņo
pirmā solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles
dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. Ja neviens no izsoles
dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto visaugstāko piedāvāto cenu
un fiksē to ar piesitienu. Pēdējais piesitiens aizstāj izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš ir pieņēmis
vairāksolījumu, un šis piesitiens noslēdz pārdošanu. Ja vairāki dalībnieki nosauc vienu visaugstāko cenu,
izsoles vadītājs kā solījumu pieņem tikai pirmo cenas pieteikumu.
5.6. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, ar savu parakstu protokolā apliecina savu gribu
pirkt nekustamo īpašumu par nosolīto, protokolā norādīto cenu. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis nekustamo
īpašumu, bet neparakstās protokolā, tādējādi atsakās no nosolītā nekustamā īpašuma. Viņš tiek svītrots no
izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta drošības nauda. Nekustamā īpašuma pirkšana tiek
piedāvāta izsoles dalībniekam, kas nosolījis nākamo augstāko cenu.
5.7. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, septiņu darba dienu laikā tiek
atmaksāta drošības nauda, ja izsoles dalībnieks ir izpildījis izsoles noteikumos fiksētās prasības. Drošības
nauda tiek atmaksāta, pārskaitot uz kontu, no kura summa saņemta.
6. Izsoles rezultātu apstiprināšana.
6.1. Izsoles komisija par nekustamā īpašuma pārdošanu sastāda izsoles protokolu 3 eksemplāros. Izsoles
protokola divi eksemplāri un bankas dokumenti paliek izsoles komisijas rīcībā, protokola trešais eksemplārs
tiek nodots nekustamā īpašuma nosolītājam. Īpašuma nosolītājam trīs darba dienu laikā tiek izrakstīts rēķins
par nosolīto summu.
6.2. Viesītes novada dome apstiprina izsoles rezultātus nākamajā domes sēdē, pie noteikuma, ka,
nosolītājs iemaksājis Viesītes novada pašvaldības norādītajā kontā nosolīto summu.
7. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība.
7.1. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis visaugstāko cenu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no izsoles dienas ir
jānomaksā summa, ko veido starpība starp nosolīto cenu un drošības naudu.
7.2. Ja izsoles dalībnieks noteiktajā laikā no izsoles dienas nav nomaksājis rēķinus, viņš zaudē tiesības
uz nekustamā īpašuma pirkšanu. Drošības nauda attiecīgajam izsoles dalībniekam netiek atmaksāta. Izsoles
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komisija informē par šo faktu pašvaldību un piedāvā nekustamo īpašumu pirkt izsoles dalībniekam, kas
izsolē nosolījis nākamo augstāko cenu.
7.3. Septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas persona, kas nosolījusi objektu, paraksta
pirkšanas – pārdošanas līgumu. Pirkuma līguma noteikumus un līguma noslēgšanas kārtību nosaka
pašvaldība saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām.
7.4. Visas izmaksas, kas saistītas ar nekustamā īpašuma reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz nekustamā
īpašuma ieguvējs.
7.5. Izsoles dalībniekiem ir tiesības Viesītes novada domes priekšsēdētājam iesniegt sūdzību par izsoles
vadītāja, izsoles komisijas veiktajām darbībām piecu dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai
izsoles dienas.

8.1.
8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.

8. Nenotikusi izsole.
Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
uz izsoli neierodas neviens noteiktajā laikā reģistrējies izsoles dalībnieks;
sākumcena nav pārsolīta;
noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu.

Viesītes novada domes priekšsēdētājs

A.Žuks

8.#
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Saukas
pagasta, ''Slampi'' atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu
Nr.2020/19 apstiprināšanu
A.Žuks
A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma un izsoles noteikumu projektu, ierosina apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Nekustamais īpašums Viesītes novada, Saukas pagasta ‘’Slampi’’, ar kadastra numuru 56880020050
sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56880020050 ar platību 1.1 ha. Īpašuma
tiesības Viesītes novada pašvaldībai uz to nostiprinātas Saukas pagasta zemesgrāmatā, nodalījumā Nr.
1000 0059 3139.Objektu drīkst iegādāties tikai persona, kura drīkst iegādāties īpašumā lauksaimniecības
zemi pamatojoties uz likuma ‘’Par zemes privatizāciju lauku apvidos’’ noteikumiem.
Izsole tiks rīkota 2020.gada 3.jūlijā plkst.9.30. Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu tika veikta nekustamā īpašuma tirgus
novērtēšana. Īpašums novērtēts par EUR 1300.00 (viens tūkstotis trīs simti euro un 00 centiem), kas ir
lielāka kā kadastrālā vērtība. Īpašuma novērtēšanas izdevumi ir EUR 193.60.
Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena tiek noteikta EUR 1500.00 (viens tūkstotis pieci simti euro un 00
centi). Jāapstiprina izsoles noteikumi.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 1.pantu, 3.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
pirmās daļas 1.punktu, 8.pantu, 10.panta pirmo daļu un 11.panta pirmo daļu, likuma ''Par pašvaldībām''
14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr. 87
''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs’’, Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības
metodiku 2019.-2023.gadam, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2020.gada 13.maija sēdes lēmumu
(prot.Nr.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:
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1.Atsavināt, pārdodot atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Viesītes novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu Viesītes novada, Saukas pagasta, ''Slampi’’, ar kadastra numuru
56880020050, izsoles sākumcena EUR 1500.00 (viens tūkstotis pieci simti euro un 00 centi).
2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības izsoles Noteikumus Nr.2020/19.
3.Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs-deputāts Pēteris Līcis, komisijas
locekļi: deputāts Māris Lācis, deputāts Anatolijs Kvitkovs, deputāts Juris Līcis, 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

Pielikums
Viesītes novada domes 2020.gada 21.maija lēmumam
(protokols Nr.7; 8.§)
Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma
“Slampi’’, Saukas pagastā, Viesītes novadā ar kadastra Nr. 56880020050
Izsoles noteikumi Nr.2020/19
Viesītes novada Viesītē
1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Viesītes novada pašvaldībai piederošais
nekustamais īpašums Viesītes novada, Saukas pagasta, “Slampi” ar kadastra Nr.56880020050, kas sastāv
no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56880020050, ar platību 1.1 ha - „nekustamais
īpašums”.
1.2. Apgrūtinājumi:
1.2.1. Aizsargjoslas teritorija gar autoceļu 0.34 ha;
1.2.2. Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī
pilsētu lauku teritorijās 0.06 ha;
1.2.3. Cita veida apgrūtinājums (artēziskā aka) 0.28 ha;
1.2.4. Zemes īpašniekam nepiederoša būve.
1.3. Uz nekustamā īpašuma zemes atrodas Valsts kadastra reģistrā nereģistrēta, nenoskaidrotai personai
piederoša būve. Nav noslēgts zemes nomas līguma.
1.4. Nekustamo īpašumu drīkst iegādāties tikai persona, kura atbilst likumu ‘’Par zemes privatizāciju lauku
apvidos’’ nosacījumiem kā persona, kura drīkst iegādāties lauksaimniecības zemi.
1.5. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – 1500.00 EUR (viens tūkstotis piece simti euro un 00 centi).
1.6. Izsoles solis 100,00 EUR (viens simts euro).
1.7. Izsoles mērķis - pārdot nekustamos īpašumus par iespējami augstāko cenu, nosakot pretendentu, kas
šādu cenu piedāvās, mutiskā izsolē.
1.8. Drošības nauda jāiemaksā līdz 2020.gada 2.jūlijam Viesītes novada pašvaldībai
reģ.Nr.90000045353, bankā: SEB banka, konta Nr.LV66UNLA0009013130395.
1.9. Maksājumi uzskatāmi par samaksātiem datumā, kurā tie ir ienākuši Viesītes novada pašvaldības
norādītajā kontā.
2. Informācijas publicēšanas kārtība.
Informācija par izsoli tiek izlikta labi redzamā vietā pie nekustamā īpašuma, publicēta oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”, informatīvajā izdevumā „Viesītes novada vēstis”, tīmekļvietnē www.viesite.lv.
3. Izsoles dalībnieki.
3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt:
3.1.1.fiziskas personas;
3.1.2.juridiskas personas.
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3.2. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no
izsoles sākumcenas, tas ir – 150.00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi) ar norādi “Slampi’’,
Saukas pag., Viesītes nov.
3.3. Dalībnieki, kuri nav iemaksājuši drošības naudu un dalības maksu līdz šajos noteikumos norādītajam
datumam, izsolei netiek pielaisti.
4. Dalībnieku reģistrācijas kārtība.
Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Viesītes pašvaldības administrācijā ne vēlāk kā līdz 2020.gada
2.jūlijam darba laikā, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov., vai elektroniski ar elektronisko parakstu
uz epastu: dome@viesite.lv
4.1. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties izsolei, jāiesniedz šādi dokumenti:
4.1.1. Fiziskām personām:
4.1.1.1. Pieteikums
4.1.1.2. Personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles.
4.1.2. Juridiskām personām:
4.1.2.1. Pārstāvja pilnvara kopija (pirms izsoles jāuzrāda oriģināls);
4.1.2.2. personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles;
4.1.2.5. pieteikums.
4.2. Izsoles dalībnieki pirms izsoles paraksta izsoles noteikumus un saņem kartīti ar dalībnieka reģistrācijas
numuru.
5. Izsoles norise.
5.1. Izsole notiek Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes
nov., 2020.gada 3.jūlijā plkst.9.30.
5.2. Izsoli vada izsoles vadītājs. Vadītājs, atklājot izsoli, nosauc savu vārdu, uzvārdu un katra izsoles
komisijas locekļa uzvārdu, raksturo nekustamo īpašumu un paziņo tā sākotnējo cenu, kā arī summu, par
kādu cena katrā nākamajā solī tiek paaugstināta, t.i. ne mazāk par 100,- EUR (viens simts euro).
5.3. Sākot izsoli, komisija sastāda dalībnieku sarakstu. Izsole tiek protokolēta. Izsoles protokolā
atspoguļo izsoles vadītāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi izsoles
komisijas locekļi.
5.4. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs paziņo
pirmā solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles
dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. Ja neviens no izsoles
dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto visaugstāko piedāvāto cenu
un fiksē to ar piesitienu. Pēdējais piesitiens aizstāj izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš ir pieņēmis
vairāksolījumu, un šis piesitiens noslēdz pārdošanu. Ja vairāki dalībnieki nosauc vienu visaugstāko cenu,
izsoles vadītājs kā solījumu pieņem tikai pirmo cenas pieteikumu.
5.5. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, ar savu parakstu protokolā apliecina savu gribu
pirkt nekustamo īpašumu par nosolīto, protokolā norādīto cenu. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis nekustamo
īpašumu, bet neparakstās protokolā, tādējādi atsakās no nosolītā nekustamā īpašuma. Viņš tiek svītrots no
izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta drošības nauda. Nekustamā īpašuma pirkšana tiek
piedāvāta izsoles dalībniekam, kas nosolījis nākamo augstāko cenu.
5.6. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, septiņu darba dienu laikā tiek
atmaksāta drošības nauda, ja izsoles dalībnieks ir izpildījis izsoles noteikumos fiksētās prasības. Drošības
nauda tiek atmaksāta, pārskaitot uz kontu, no kura summa saņemta.
6. Izsoles rezultātu apstiprināšana.
6.1. Izsoles komisija par nekustamā īpašuma pārdošanu sastāda izsoles protokolu 3 eksemplāros. Izsoles
protokola divi eksemplāri un bankas dokumenti paliek izsoles komisijas rīcībā, protokola trešais eksemplārs
tiek nodots nekustamā īpašuma nosolītājam. Īpašuma nosolītājam trīs darba dienu laikā tiek izrakstīts rēķins
par nosolīto summu.
6.2. Viesītes novada dome apstiprina izsoles rezultātus nākamajā domes sēdē, pie noteikuma, ka,
nosolītājs iemaksājis Viesītes novada pašvaldības norādītajā kontā nosolīto summu.
7. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība.
7.1. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis visaugstāko cenu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no izsoles dienas ir
jānomaksā summa, ko veido starpība starp nosolīto cenu un drošības naudu.
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7.2. Ja izsoles dalībnieks noteiktajā laikā no izsoles dienas nav nomaksājis rēķinus, viņš zaudē tiesības
uz nekustamā īpašuma pirkšanu. Drošības nauda attiecīgajam izsoles dalībniekam netiek atmaksāta. Izsoles
komisija informē par šo faktu pašvaldību un piedāvā nekustamo īpašumu pirkt izsoles dalībniekam, kas
izsolē nosolījis nākamo augstāko cenu.
7.3. Septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas persona, kas nosolījusi objektu, paraksta
pirkšanas – pārdošanas līgumu. Pirkuma līguma noteikumus un līguma noslēgšanas kārtību nosaka
pašvaldība saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām.
7.4. Visas izmaksas, kas saistītas ar nekustamā īpašuma reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz nekustamā
īpašuma ieguvējs.
7.5. Izsoles dalībniekiem ir tiesības Viesītes novada domes priekšsēdētājam iesniegt sūdzību par izsoles
vadītāja, izsoles komisijas veiktajām darbībām piecu dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai
izsoles dienas.
8. Nenotikusi izsole.
8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
8.1.1. uz izsoli neierodas neviens noteiktajā laikā reģistrējies izsoles dalībnieks;
8.1.2. sākumcena nav pārsolīta;
8.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
8.1.4. nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu.
Viesītes novada domes priekšsēdētājs

A.Žuks

9.#
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Elkšņu
pagasta, ''Pļavas'' atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles
noteikumu Nr.2020/20 apstiprināšanu
A.Žuks
A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma un atkārtotas izsoles noteikumu projektu, ierosina apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Nekustamais īpašums Viesītes novada, Elkšņu pagasta ‘’Pļavas’’, ar kadastra numuru 56580070019 sastāv
no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56580070107 ar platību 3.54 ha. Īpašuma tiesības
Viesītes novada pašvaldībai uz to nostiprinātas Elkšņu pagasta zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1000 0059
6609.Objektu drīkst iegādāties tikai persona, kura drīkst iegādāties īpašumā lauksaimniecības zemi
pamatojoties uz likuma ‘’Par zemes privatizāciju lauku apvidos’’ noteikumiem.
Izsole tiks rīkota 2020.gada 3.jūlijā plkst.10.00. Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00
centi).
Pirmās izsoles sākuma cena tika noteikta EUR 8157.00 (astoņi tūkstoši viens simts piecdesmit septiņi un
00 centi). Neviens pretendents uz izsoli nepieteicās. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, var tikt rīkota atkārtota izsole, ar cenas samazināšanu ne vairāk kā
par 20 procentiem. Atkārtotas izsoles sākuma cena tiek noteikta EUR 6526.00 (seši tūkstoši pieci simti
divdesmit seši euro un 00 centi). Jāapstiprina izsoles noteikumi.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 1.pantu, 3.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
pirmās daļas 1.punktu, 8.pantu, 10.panta pirmo daļu un 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas
1.punktu, likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada
13.februāra noteikumiem Nr. 87 ''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs’’, Viesītes novada
pašvaldības grāmatvedības metodiku 2019.-2023.gadam, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2020.gada
13.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par- 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča,
Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-1 (Roberts Orups),
atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
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1.Atsavināt, pārdodot atkārtotā, atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Viesītes novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Viesītes novada, Elkšņu pagasta, ''Pļavas’’, ar kadastra
numuru 56580070019, izsoles sākumcena EUR 6526.00 (seši tūkstoši pieci simti divdesmit seši euro un
00 centi).
2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības izsoles Noteikumus Nr.2020/20.
3.Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs-deputāts Pēteris Līcis, komisijas
locekļi: deputāts Māris Lācis, deputāts Anatolijs Kvitkovs, deputāts Juris Līcis, 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
Pielikums
Viesītes novada domes 2020.gada 21.maija lēmumam
(protokols Nr.7; 9. §)
Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma
“Pļavas’’, Elkšņu pagastā, Viesītes novadā ar kadastra Nr. 56580070019
Izsoles noteikumi Nr.2020/20

Viesītes novada Viesītē
1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Atkārtotā, atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Viesītes novada pašvaldībai
piederošais nekustamais īpašums Viesītes novada, Elkšņu pagasta, “Pļavas” ar kadastra Nr.56580070019,
kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56580070107, ar platību 3.54 ha „nekustamais īpašums”.
1.2. Apgrūtinājumi: zemesgrāmatu nodalījumā reģistrētu apgrūtinājumu nav.
1.3. Nav personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz īpašumu. Ir noslēgts zemes nomas līgums līdz
2022.gada 31.decembrim. Pircējam jāpārņem saistības.
1.4. Nekustamo īpašumu drīkst iegādāties tikai persona, kura atbilst likumu ‘’Par zemes privatizāciju lauku
apvidos’’ nosacījumiem kā persona, kura drīkst iegādāties lauksaimniecības zemi.
1.5. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – 6526.00 EUR (seši tūkstoši pieci simti divdesmit seši euro
un 00 centi).
1.6. Izsoles solis 100,00 EUR (viens simts euro).
1.7. Izsoles mērķis - pārdot nekustamos īpašumus par iespējami augstāko cenu, nosakot pretendentu, kas
šādu cenu piedāvās, mutiskā izsolē.
1.8. Drošības nauda jāiemaksā līdz 2020.gada 2.jūlijam Viesītes novada pašvaldības
reģ.Nr.90000045353, bankā: SEB banka, konta Nr.LV66UNLA0009013130395.
1.9. Maksājumi uzskatāmi par samaksātiem datumā, kurā tie ir ienākuši Viesītes novada pašvaldības
norādītajā kontā.
2. Informācijas publicēšanas kārtība.
Informācija par izsoli tiek izlikta labi redzamā vietā pie nekustamā īpašuma, publicēta oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”, informatīvajā izdevumā „Viesītes novada vēstis”, tīmekļvietnē www.viesite.lv.
3. Izsoles dalībnieki.
3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt:
3.1.1.fiziskas personas;
3.1.2.juridiskas personas.
3.2. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no
izsoles sākumcenas, tas ir – 652.60 EUR (seši simti piecdesmit divi euro un 60 centi) ar norādi “Pļavas’’,
Elkšņu pag.
3.3. Dalībnieki, kuri nav iemaksājuši drošības naudu un dalības maksu līdz šajos noteikumos norādītajam
datumam, izsolei netiek pielaisti.
4. Dalībnieku reģistrācijas kārtība.
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Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Viesītes pašvaldības administrācijā ne vēlāk kā līdz 2020.gada
2.jūlijam darba laikā, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov., vai elektroniski ar elektronisko parakstu
uz epastu: dome@viesite.lv
4.1. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties izsolei, jāiesniedz šādi dokumenti:
4.1.1. Fiziskām personām:
4.1.1.1. Pieteikums
4.1.1.2. Personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles.
4.1.2. Juridiskām personām:
4.1.2.1. Pārstāvja pilnvara kopija (pirms izsoles jāuzrāda oriģināls);
4.1.2.2. personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles;
4.1.2.5. pieteikums.
4.2. Izsoles dalībnieki pirms izsoles paraksta izsoles noteikumus un saņem kartīti ar dalībnieka reģistrācijas
numuru.
5. Izsoles norise.
5.1. Izsole notiek Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes
nov., 2020.gada 2.jūlijā plkst.10.00.
5.2. Izsoli vada izsoles vadītājs. Vadītājs, atklājot izsoli, nosauc savu vārdu, uzvārdu un katra izsoles
komisijas locekļa uzvārdu, raksturo nekustamo īpašumu un paziņo tā sākotnējo cenu, kā arī summu, par
kādu cena katrā nākamajā solī tiek paaugstināta, t.i. ne mazāk par 100,- EUR (viens simts euro).
5.3. Sākot izsoli, komisija sastāda dalībnieku sarakstu. Izsole tiek protokolēta. Izsoles protokolā
atspoguļo izsoles vadītāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi izsoles
komisijas locekļi.
5.4. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs paziņo
pirmā solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles
dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. Ja neviens no izsoles
dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto visaugstāko piedāvāto cenu
un fiksē to ar piesitienu. Pēdējais piesitiens aizstāj izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš ir pieņēmis
vairāksolījumu, un šis piesitiens noslēdz pārdošanu. Ja vairāki dalībnieki nosauc vienu visaugstāko cenu,
izsoles vadītājs kā solījumu pieņem tikai pirmo cenas pieteikumu.
5.5. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, ar savu parakstu protokolā apliecina savu gribu
pirkt nekustamo īpašumu par nosolīto, protokolā norādīto cenu. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis nekustamo
īpašumu, bet neparakstās protokolā, tādējādi atsakās no nosolītā nekustamā īpašuma. Viņš tiek svītrots no
izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta drošības nauda. Nekustamā īpašuma pirkšana tiek
piedāvāta izsoles dalībniekam, kas nosolījis nākamo augstāko cenu.
5.6. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, septiņu darba dienu laikā tiek
atmaksāta drošības nauda, ja izsoles dalībnieks ir izpildījis izsoles noteikumos fiksētās prasības. Drošības
nauda tiek atmaksāta, pārskaitot uz kontu, no kura summa saņemta.
6. Izsoles rezultātu apstiprināšana.
6.1. Izsoles komisija par nekustamā īpašuma pārdošanu sastāda izsoles protokolu 3 eksemplāros. Izsoles
protokola divi eksemplāri un bankas dokumenti paliek izsoles komisijas rīcībā, protokola trešais eksemplārs
tiek nodots nekustamā īpašuma nosolītājam. Īpašuma nosolītājam trīs darba dienu laikā tiek izrakstīts rēķins
par nosolīto summu.
6.2. Viesītes novada dome apstiprina izsoles rezultātus nākamajā domes sēdē, pie noteikuma, ka,
nosolītājs iemaksājis Viesītes novada pašvaldības norādītajā kontā nosolīto summu.
7. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība.
7.1. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis visaugstāko cenu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no izsoles dienas ir
jānomaksā summa, ko veido starpība starp nosolīto cenu un drošības naudu.
7.2. Ja izsoles dalībnieks noteiktajā laikā no izsoles dienas nav nomaksājis rēķinus, viņš zaudē tiesības
uz nekustamā īpašuma pirkšanu. Drošības nauda attiecīgajam izsoles dalībniekam netiek atmaksāta. Izsoles
komisija informē par šo faktu pašvaldību un piedāvā nekustamo īpašumu pirkt izsoles dalībniekam, kas
izsolē nosolījis nākamo augstāko cenu.
7.3. Septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas persona, kas nosolījusi objektu, paraksta
pirkšanas – pārdošanas līgumu. Pirkuma līguma noteikumus un līguma noslēgšanas kārtību nosaka
pašvaldība saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām.
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7.4. Visas izmaksas, kas saistītas ar nekustamā īpašuma reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz nekustamā
īpašuma ieguvējs.
7.5. Izsoles dalībniekiem ir tiesības Viesītes novada domes priekšsēdētājam iesniegt sūdzību par izsoles
vadītāja, izsoles komisijas veiktajām darbībām piecu dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai
izsoles dienas.
8. Nenotikusi izsole.
8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
8.1.1. uz izsoli neierodas neviens noteiktajā laikā reģistrējies izsoles dalībnieks;
8.1.2. sākumcena nav pārsolīta;
8.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
8.1.4. nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu.
Viesītes novada domes priekšsēdētājs

A.Žuks

10.#
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesītes novada, Viesīte, Sporta iela
27-2 atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/ 22
apstiprināšanu
A.Žuks
A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma un atkārtotas izsoles noteikumu projektu, ierosina apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Dzīvokļa īpašums Sporta iela 27-2, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra numuru 56159009201 sastāv
no dzīvokļa Nr.2 (divi) un 727/11772 (septiņi simti divdesmit septiņām vienpadsmit tūkstoši septiņi
simti septiņdesmit otrajām) domājamām daļām no ēkas un funkcionāli saistītā zemes gabala. Īpašuma
tiesības Viesītes novada pašvaldībai uz to nostiprinātas Viesītes pilsētas zemesgrāmatā, nodalījumā Nr.
571-2.Pirmpirkuma tiesību uz īpašumu nav.
Atkārtota, atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli tiks rīkota 2020.gada 3.jūlijā plkst.10.30.
Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).
Pirmajā izsolē izsoles sākuma cena tika noteikta EUR 2963.00 (divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit
trīs euro un 00 centi). Neviena persona uz izsoli nepieteicās.Pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, var rīkot atkārtotu izsoli, sākuma cenu samazinot
ne vairāk kā par 20 procentiem.
Atkārtotas izsoles sākuma cena tiek noteikta EUR 2371.00 (divi tūkstoši trīs simti septiņdesmit
viens euro un 00 centi).
Jāapstiprina izsoles noteikumi.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma ''Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu'' 1.pantu, 3.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3.panta pirmās daļas 1.punktu, 8.pantu, 11.pantu,32.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma ''Par
pašvaldībām'' 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem
Nr. 87 ''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs’’, Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības
metodiku 2019.-2023.gadam, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2020.gada 13.maija sēdes lēmumu
(prot.Nr.5), atklāti balsojot, par- 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs
Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-1 (Roberts Orups), atturas-nav, Viesītes
novada dome NOLEMJ:
1.Atsavināt, pārdodot atkārtotā, atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Viesītes novada
pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Viesītes novada, Viesīte, Sporta iela 27-2, ar kadastra
numuru 56159009201, sākumcena EUR 2371.00 (divi tūkstoši trīs simti septiņdesmit viens euro un
00 centi).
2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus Nr.2020/ 22.
3.Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs-deputāts Pēteris Līcis, komisijas
locekļi: deputāts Māris Lācis, deputāts Anatolijs Kvitkovs, deputāts Juris Līcis, juriste Ināra Erte,
nekustamo īpašumu vecākā speciāliste Svetlana Puzāne.
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4. Ievietot sludinājumu oficiālajā izdevumā ''Latvijas Vēstnesis'', pašvaldības mājas lapā un
informatīvajā izdevumā ''Viesītes novada vēstis''.
Izpildei: pašvaldības juristei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
Pielikums
Viesītes novada domes 2020.gada 21.maija lēmumam
(protokols Nr.7; 10. §)

Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma
Viesītes novada, Viesīte, Sporta iela 27-2
atkārtotas, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi Nr.2020/22
Viesītes novada Viesītē
1.Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota atkārtota, atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli
dzīvokļa īpašumam Viesītes novada, Viesīte, Sporta iela 27-2, ar kadastra numuru 56159009201,
pircēja noteikšanai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu.
2.Ziņas par izsolē pārdodamo objektu :
Viesītes novads, Viesīte, Sporta iela 27-2, kadastra numurs 56159009201; sastāv no 3(trim)
dzīvojamām istabām un palīgtelpām ar platību 72,7 kv.mtr. un 727/11772 domājamām daļām no būves
un funkcionāli saistītā zemes gabala.
3. Objekta izsoles sākumcena cena ir noteikta : EUR 2371.00 (divi tūkstoši trīs simti septiņdesmit
viens euro un 00 centi).
Cenas paaugstinājums izsoles gaitā(solis): katru nākamo reizi EUR 100.00.
4. Apgrūtinājumi: nav
5. Izsole notiks 2020.gada 3.jūlijā plkst. 10.30 Viesītes novada, Viesītē, Brīvības ielā 10.
6.Izsoles norise:
Atkārtota, atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsole notiks vienā kārtā.
Izsolē var piedalīties fiziskas un juridiskas personas.
7.Izsoles dalībnieku reģistrācija:
7.1.Pieteikumu izsolei var iesniegt līdz 2020.gada 2.jūlijam, darba dienās darba laikā, Viesītes novada
pašvaldības kancelejā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
7.2.Pieteikums iesniedzams rakstiski ar atzīmi, kura īpašuma izsolei tas tiek iesniegts. Iesniegumā
norādāms iesniedzēja nosaukums (juridiskai personai), vārds un uzvārds (fiziskai personai), personas
kods vai reģ. Nr., adrese un tel. Nr. 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:
- tiem izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši pārdodamo objektu;
- 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: pilnvaras kopiju (pilnvaras oriģināls un personu
apliecinošs dokuments uzrādāms pirms izsoles);
Fiziskām personām- personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles.
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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, tiks pieņemts lēmums par tālāko rīcību.
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

11.#
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesītes novada,
Viesīte, Sporta iela 13A-17 , atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles
noteikumu Nr.2020/21 apstiprināšanu
A.Žuks
A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma un atkārtotas izsoles noteikumu projektu, ierosina apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Dzīvokļa īpašums Sporta iela 13A-17, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra numuru 56159000023
sastāv no dzīvokļa Nr.17 (septiņpadsmit) un 760/12322 (septiņi simti sešdesmit divpadsmit tūkstoši trīs
simti divdesmit otrajām) domājamām daļām no ēkas un funkcionāli saistītā zemes gabala. Īpašuma tiesības
Viesītes novada pašvaldībai uz to nostiprinātas Viesītes pilsētas zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 552-17.
Pirmpirkuma tiesību uz īpašumu nav.
Atkārtota, atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli tiks rīkota 2020.gada 3.jūlijā plkst.11.00.
Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).
Pirmajā izsolē izsoles sākuma cena tika noteikta EUR 2951.00 (divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit
viens euro un 00 centi).Neviena persona uz izsoli nepieteicās. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, var rīkot atkārtotu izsoli, sākuma cenu samazinot ne
vairāk kā par 20 procentiem.
Atkārtotas izsoles sākuma cena tiek noteikta EUR 2361.00 (divi tūkstoši trīs simti sešdesmit
viens euro un 00 centi).
Jāapstiprina izsoles noteikumi.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma ''Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu'' 1.pantu, 3.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3.panta pirmās daļas 1.punktu, 8.pantu, 11.pantu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma ''Par pašvaldībām''
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr. 87
''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs’’, Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības metodiku
2019.-2023.gadam, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2020.gada 13.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.5)
atklāti balsojot, par- 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris
Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-1 (Roberts Orups), atturas-nav, Viesītes novada dome
NOLEMJ:
1.Atsavināt, pārdodot atkārtotā, atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Viesītes novada
pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Viesītes novada, Viesīte, Sporta iela 13A-17, ar kadastra numuru
56159000023, sākumcena EUR 2361.00 (divi tūkstoši trīs simti sešdesmit viens euro un 00 centi).
2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus Nr.2020/21.
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3.Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs-deputāts Pēteris Līcis, komisijas
locekļi: deputāts Māris Lācis, deputāts Anatolijs Kvitkovs, deputāts Juris Līcis, 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
Pielikums
Viesītes novada domes 2020.gada 21.maija lēmumam
(protokols Nr.7; 11. §)

Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesītes novada, Viesīte,
Sporta iela 13A-17, atkārtotas, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli
izsoles noteikumi Nr.2020/ 21
Viesītes novada Viesītē
1.Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota atkārtota, atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli
dzīvokļa īpašumam Viesītes novada, Viesīte, Sporta iela 13A-17, ar kadastra numuru
56159000023, pircēja noteikšanai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu.
2.Ziņas par izsolē pārdodamo objektu :
Viesītes novads, Viesīte, Sporta iela 13A-17, kadastra numurs 56159000023; sastāv no 3(trim)
dzīvojamām istabām un palīgtelpām ar platību 76,0 kv.mtr. un 760/12322 domājamām daļām no būves
un funkcionāli saistītā zemes gabala.
3. Objekta izsoles sākumcena cena ir noteikta : EUR 2361.00 (divi tūkstoši trīs simti sešdesmit viens
euro un 00 centi).
Cenas paaugstinājums izsoles gaitā(solis): katru nākamo reizi EUR 100.00.
4.Apgrūtinājumi: nav
5.Izsole notiks 2020.gada 3.jūlijā plkst. 11.00 Viesītes novada, Viesītē, Brīvības ielā 10.
6.Izsoles norise: Atkārtota, atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsole notiks vienā kārtā.
Izsolē var piedalīties fiziskas un juridiskas personas.
7.Izsoles dalībnieku reģistrācija:
7.1.Pieteikumu izsolei var iesniegt līdz 2020.gada 2.jūlijam, darba dienās darba laikā, Viesītes novada
pašvaldības kancelejā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
7.2.Pieteikums iesniedzams rakstiski ar atzīmi, kura īpašuma izsolei tas tiek iesniegts. Iesniegumā
norādāms iesniedzēja nosaukums (juridiskai personai), vārds un uzvārds (fiziskai personai), personas
kods vai reģ. Nr., adrese un tel. Nr. 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:
- tiem izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši pārdodamo objektu;
- 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: pilnvaras kopiju (pilnvaras oriģināls un personu
apliecinošs dokuments uzrādāms pirms izsoles);
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Fiziskām personām- personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles.
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, tiks pieņemts lēmums par tālāko rīcību.
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

12.#
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesītes novada, Saukas pagasta,
Sauka, ‘’Māja Nr.1’’-17 , trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu
Nr.2020/23 apstiprināšanu
A.Žuks
A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma un trešās izsoles noteikumu projektu, ierosina apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Dzīvokļa īpašums ’’Māja Nr.1’’-17, Sauka, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56889009218,
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.
Trešā, atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli tiks rīkota 2020.gada 3.jūlijā plkst.11.30. Izsoles
solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).
Īpašuma izsoles sākumcena bija noteikta EUR 900.00 (deviņi simti euro un 00 centi). Uz pirmo un otro
izsoli neviena persona nav pieteikusies. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
32.panta otrās daļas 1.punktu, var rīkot atkārtotu izsoli, samazinot sākuma cenu ne vairāk kā par 60
procentiem. Sākuma cena tiek noteikta EUR 460.00 (četri simti sešdesmit euro un 00 centi). Jāapstiprina
izsoles noteikumi.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 1.pantu, 3.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
pirmās daļas 1.punktu, 8.pantu, 10.panta pirmo daļu un 11.panta pirmo daļu, 32.panta otrās daļas 1.punktu,
likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Ministru
kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr. 87 ''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs’’,
Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības metodiku 2019.-2023.gadam, ņemot vērā domes Finanšu
komitejas 2020.gada 13.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par- 8 balsis (Alfons Žuks,
Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis),
pret-1 (Roberts Orups), atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
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1.Atsavināt, pārdodot trešajā, atklātā, 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 460.00 (četri simti sešdesmit euro un 00 centi).
2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus Nr.2020/23.
3.Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs-deputāts Pēteris Līcis, komisijas locekļi:
deputāts Māris Lācis, deputāts Anatolijs Kvitkovs, deputāts Juris Līcis, 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
Pielikums
Viesītes novada domes 2020.gada 21.maija lēmumam
(protokols Nr.7;12. §)

Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesītes novada, Saukas
pagasta, Sauka, ‘’Māja Nr. 1’’-17 trešās, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli
izsoles noteikumi Nr.2020/ 23
1.Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota trešā, 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 :
2.1.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 460.00 (četri simti sešdesmit euro un 00 centi).
2.2.Cenas paaugstinājums izsoles gaitā(solis): katru nākamo reizi EUR 100.00.
3.Apgrūtinājumi: nav
4.Izsole notiks 2020.gada 3.jūlijā plkst.11.30 Viesītes novada, Viesītē, Brīvības ielā 10.
5.Izsoles norise: Trešā, mutiska, atklāta izsole ar augšupejošu soli. Izsole notiks vienā kārtā.
6.Izsolē var piedalīties fiziskas un juridiskas personas.
7.Izsoles dalībnieku reģistrācija:
7.1.Pieteikumus mutiskai izsolei var iesniegt līdz 2020.gada 2.jūlijam, 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:
- tiem izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši pārdodamo objektu;
- 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:
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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.
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

13.#
Par cirsmu izsoli
A.Žuks
A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma un cirsmu izsoles noteikumu projektu.
M.Lācis- ierosina jautājumu atlikt, jo šobrīd kokmateriāliem nav cenas. Šo izsoli varētu veikt rudens
pusē.
Deputāti piekrīt ierosinājumam, iebildumu nav.
A.Žuks – jautājums tiek noņemts no dienas kārtības.

14.#
Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes
priekšsēdētāja M.Blitsona 2020.gada 6.maija iesniegumu Nr.1-4.1/35 “Par lielgabarīta atkritumiem” un
pašvaldības izpilddirektores S.Lūses 2020.gada 8.maija iesniegumu par rēķina apmaksu par lielgabarīta
atkritumiem, pamatojoties uz likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 29.panta 1.punkta nosacījumiem,
likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta 2.daļas 6.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta
2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87 ''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs’’, Viesītes
novada pašvaldības grāmatvedības metodiku 2019.-2023.gadam, ņemot vērā domes Finanšu komitejas
2020.gada 13.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.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:
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No Viesītes novada pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļiem apmaksāt
rēķinu1010,86 EUR par lielgabarīta atkritumu izvešanu uz SIA “Vidusdaugavas SPAAO “Dziļā vāda”
(no Elkšņu pagasta un Viesītes pilsētas).
Pielikumā: (SIA “Vidusdaugavas SPAAO” 30.04.2020. rēķins Nr.217 par pakalpojumiem)
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
SIA “Viesītes komunālā pārvalde”

15.#
Par finansējuma piešķiršanu telpu remontam Smilšu ielā 39, Viesītē, telpu pielāgošanai
VUGD Viesītes posteņa vajadzībām
A.Žuks, M.Lācis
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatīts Viesītes novada pašvaldības izpilddirektores S.Lūses 2020.gada 7.maija iesniegums par
finansējuma piešķiršanu pašvaldībai piederošo telpu Viesītē, Smilšu ielā 39 remontam, lai telpas pielāgotu
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Viesītes posteņa vajadzībām. Pievienota pašvaldības
būvinženiera G.Puzāna sagatavotā Lokālā tāme telpu atjaunošanai, iekšējai apdarei un SIA “Viesītes
komunālā pārvalde” sagatavotā Būvdarbu lokālā tāme siltumapgādei, ūdensapgādei, kanalizācijai.
Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra D.Trofimova 08.05.2020. vēstuli “Par ugunsdzēsības depo
Viesītē”, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka, ģenerāļa O.Āboliņa 13.05.2020. vēstuli,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta 2.daļas 6.punktu, 21. panta 27.punktu,
Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr. 87 ''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta
iestādēs’’, Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības metodiku 2019.-2023.gadam, ņemot vērā domes
Finanšu komitejas 2020.gada 13.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.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. No Viesītes novada pašvaldības budžeta piešķirt līdz 35 000 EUR Viesītes novada pašvaldībai
piederošo telpu Smilšu ielā 39, Viesītē pielāgošanai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Viesītes
posteņa vajadzībām.
2.Pašvaldības Iepirkumu komisijai līdz 2020.gada 19.jūnijam veikt iepirkuma procedūru par telpu
remontdarbiem, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas atjaunošanu
3.Slēgt trīspusējo vienošanos starp Viesītes novada pašvaldību, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienestu un Nodrošinājuma valsts aģentūru par telpu pielāgošanu VUGD Viesītes posteņa vajadzībām.
Pielikumā: Telpu atjaunošanas, iekšējās apdares darbu tāme. Siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas
ierīkošanas darbu tāme.
Atbildīgais par lēmuma izpildi- pašvaldības izpilddirektore
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, SIA “Viesītes komunālā pārvalde”

16.#
Par finansējuma piešķiršanu videonovērošanas kameru iegādei
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
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Izskatīts Viesītes novada pašvaldības izpilddirektores S.Lūses 2020.gada 7.maija iesniegums par
finansējuma piešķiršanu videonovērošanas kamerām Viesītes pilsētā. Nepieciešamais finansējums
3423,92 EUR. Kameras plānots ierīkot Amatnieku ielas-Robežu ielas krustojumā (855,98 EUR), Meža
ielas-Smilšu ielas krustojumā (855,98 EUR), Brīvības ielas-Kaļķu ielas krustojumā (1711,96 EUR).
Izvērtējot iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta 2.daļas 6.punktu, 21.
panta 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr. 87 ''Grāmatvedības uzskaites
kārtība budžeta iestādēs’’, Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības metodiku 2019.-2023.gadam,
ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2020.gada 13.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par9 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 3423,92 EUR videonovērošanas kameru
iegādei izmantošanai Viesītes pilsētā ar mērķi: īpašumu un personu aizsardzībai, noziedzīgu nodarījumu
novēršanai.
2.Pašvaldības Iepirkumu komisijai līdz 2020.gada 4.jūnijam veikt cenu aptauju par
videonovērošanas kameru iegādi.
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
Atbildīgais: Viesītes novada pašvaldības datu aizsardzības speciālists

17.#
Par nemateriālo ieguldījumu norakstīšanu
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatīts pašvaldības galvenās grāmatvedes A.Maļinovskas 2020.gada 24.aprīļa iesniegums, kurā lūdz
atļaut norakstīt nemateriālos ieguldījumus: novada teritoriālo vienību Teritoriālos plānojumus sakarā ar
to, ka ir apstiprināts jaunais Viesītes novada teritoriālais plānojums un līdz ar tā stāšanos spēkā,
aktualitāti zaudē vecie teritoriālie plānojumi.
Izvērtējot iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87
“Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”, Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības
metodiku 2019.-2023.gadam, Viesītes novada pašvaldības 2019.gada 20.jūnija saistošajiem
noteikumiem Nr.2019/3 “Viesītes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi” un 2019.gada 20.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.2019/4 “Par Viesītes
novada domes 2009.gada 27.augusta saistošo noteikumu Nr.3 “Par teritorijas plānojumiem” atzīšanu par
spēku zaudējušiem”, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2020.gada 13.maija sēdes lēmumu
(prot.Nr.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. Sakarā ar Viesītes novada jaunā teritoriālā plānojuma spēkā stāšanos, atļaut norakstīt šādus
nemateriālos ieguldījumus:
1.1. Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju Teritoriālais plānojums (atlikusī vērtība -nav);
1.2. Elkšņu pagasta Teritoriālais plānojums (atlikusī vērtība 3205,05 EUR) un ietekmes uz
vidi novērtējums (atlikusī vērtība 278,15 EUR);
1.3. Rites pagasta Teritoriālais plānojums (atlikusī vērtība-nav).
2. Grāmatvedības un finanšu nodaļai norakstītos nemateriālos ieguldījumus izslēgt no bilances.
Atbildīgais –galvenā grāmatvede
Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei
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18.#
Par Krustpils novada domes darījuma – Krustpils novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma ar mežaudzi “Mednieki”, Atašienes pagastā, Krustpils novadā
atsavināšana izsoles ceļā - atbilstību administratīvi teritoriālai reformai un ilgtspējīgai
novada attīstībai
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Viesītes novada pašvaldība 2020.gada 27.aprīlī ir saņēmusi Krustpils novada pašvaldības vēstuli Nr.2.26/20/454, kurā lūdz Viesītes novada domei sniegt atzinumu par darījuma atbilstību administratīvi
teritoriālai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai.
Krustpils novada dome 2020.gada 22.aprīļa domes sēdē ir apstiprinājusi trešās izsoles rezultātu Krustpils
novada pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašuma ar mežaudzi “Mednieki”, Atašienes pagastā,
Krustpils novadā, nekustamais īpašums nosolīts par 130 980 EUR un noteikusi atsavināšanas mērķiValsts nozīmes kultūrvēsturiskā mantojuma Marinzejas muižas ēkas saglabāšana un atjaunošana
multifunkcionālu pakalpojumu nodrošināšanai I.kārta” energoefektīvas apkures sistēmas izbūve.
Lai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija varētu izpildīt likuma “Par valsts budžetu
2020.gadam” 56.pantā uzdoto pienākumu un sagatavotu atzinumu Krustpils novada domei par darījuma
atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai, nepieciešams Viesītes
novada domei kas saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma aktuālās redakcijas
Pielikumu (likumprojekta Nr.462/Lp13), ir plānotā jaunveidojamā Jēkabpils novadā ietilpstoša
pašvaldība, pieņemt lēmumu par Krustpils novada domes darījuma atbilstību administratīvi teritoriālai
reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai.
Izvērtējot saņemto informāciju, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu un otro daļu, domes Finanšu komitejas 2020.gada 11.marta sēdes lēmumu, 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. Neiebilst Krustpils novada pašvaldības darījumam- Krustpils novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma ar mežaudzi “Mednieki”, Atašienes pagastā, Krustpils novadā, kadastra
Nr.5646 010 0064, atsavināšanai izsoles ceļā par 130 980 EUR ar noteikto atsavināšanas mērķi- Valsts
nozīmes kultūrvēsturiskā mantojuma Marinzejas muižas ēkas saglabāšana un atjaunošana
multifunkcionālu pakalpojumu nodrošināšanai I.kārta” energoefektīvas apkures sistēmas izbūve.
2. Darījums atbilst administratīvi teritoriālai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai.
Zināšanai: Krustpils novada pašvaldībai.

19.#
Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamajiem no trūcīgām, maznodrošinātām un
daudzbērnu ģimenēm, speciālo izglītības iestāžu audzēkņiem ārkārtējās situācijas laikā
___________________________________________________________________________
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ir palielināta pārtikas pakas summa 5.-9.klašu
skolēniem, jo tika ieskaitīta papildus nauda. Ierosina apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Atbilstoši likumam “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” Ministru kabinets ar grozījumiem
2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ir izsludinājis visā valsts
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teritorijā ārkārtējo situāciju līdz 2020.gada 9.jūnijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās
situācijas spēkā esamības laikā.
Ministru kabineta 14.04.2020.Rrīkojums Nr.179 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta
rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3.4 punkts nosaka, ka lai nodrošinātu
speciālās izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai piešķirtā valsts budžeta mērķdotācijas
izlietojumu par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, saņemto valsts budžeta mērķdotāciju
pašvaldība atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu
deklarējušo attiecīgās speciālās izglītības iestādes izglītojamo ēdināšanai.
Saskaņā ar Rīkojuma 4.3.punktu visā valsts teritorijā ir pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās
izglītības iestādēs, un mācības tiek nodrošinātas attālināti.
Lai nodrošinātu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām, pašvaldības maijā saņemto valsts
budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3., un 4.klases izglītojamajiem par laikposmu, kad
valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3., un 4.klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk
no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm. Turklāt, pašvaldība maijā, ja tai ir neizmantoti
brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam
ir tiesīga izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 9.klašu
izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no
minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas).
Viesītes novadā šobrīd ir apzināti 43 skolēni no 1.-4.klasei, kuri ir no trūcīgām, maznodrošinātām vai
daudzbērnu ģimenēm, kā arī kuri mācās kādā no speciālajām izglītības iestādēm valstī, un 82 skolēni no
5.-9.klasei, kuri ir no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, kā arī bērni, kuri mācās
kādā no speciālajām izglītības iestādēm valstī.
Aprēķinot pieejamo finansējumu atbilstoši pašvaldības rīcībā esošajai informācijai par novadā
deklarēto bērnu skaitu no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, bērniem kuri mācās
speciālajās izglītības iestādēs, ir iespējams piešķirt atbalstu šo bērnu ēdināšanai maija mēnesim no 1. –
4.klases izglītojamajiem EUR 13,49 apmērā, no 5. – 9.klases izglītojamajiem EUR 8,39 apmērā no
valsts budžeta piešķirtās mērķdotācijas.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu”, ar grozījumiem rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ņemot vērā
domes Finanšu komitejas 2020.gada 13.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.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. Ārkārtējās situācijas laikā nodrošināt ēdināšanu vispārējās izglītības izglītojamiem no trūcīgām,
maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, kā arī bērniem, kuri mācās speciālajās izglītības
iestādēs, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Viesītes novada administratīvā teritorija, piegādājot
pārtikas pakas vienu reizi mēnesī, sākot ar 2020.gada maija mēnesi.
2. Noteikt, ka vienam izglītojamajam no 1. – 4.klasei maija mēnesī tiek piegādāta pārtikas
paka EUR 13,49 apmērā, un vienam izglītojamajam no 5.- 9.klasei maija mēnesī tiek
piegādāta pārtikas paka EUR 8,39 apmērā. Ja ģimenē ir vairāki izglītojamie, pārtikas
vērtības apjoms pieaug atbilstoši izglītojamo skaitam.
3. Noteikt, ka pārtika tiek piegādāta izglītojamajiem, kuri mācās speciālās izglītības iestādēs,
bērniem no ģimenēm, kuras Viesītes novada sociālais dienests ir atzinis par trūcīgām vai
maznodrošinātām, kā arī daudzbērnu ģimenēm, atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma
1.panta 16.punkta definējumam “Daudzbērnu ģimene – ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs
bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu
uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo,
profesionālo vai augstāko izglītību”, bērniem, kuri deklarēti Viesītes novadā un mācās 1. –
9.klasē, neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas un vietas.
4. Uzdot Viesītes novada Sociālajam dienestam organizēt pārtikas paku komplektēšanu.
5. Uzdot Viesītes vidusskolai organizēt pārtikas piegādi atbilstoši Viesītes novada Sociālā dienesta
sagatavotajam sarakstam.
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20.#
Par zemes nomas līguma slēgšanu
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Saņemts:
2020.gada 15.aprīļa M.C.----------------------- iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz daļu no zemes
vienības Viesītes novada Elkšņu pagastā ar kadastra apzīmējumu 56580060182, platībā 0,2513,
lauksaimniecības vajadzībām,
2020.gada 11.maija I.K.------------------, iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz daļu no zemes
vienības Viesītes novada Viesītes pagastā ar kadastra apzīmējumu 56350110089, platībā 0,9 ha
lauksaimniecības vajadzībām,
2020.gada 8.maija V.N.------------------- iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz daļu no zemes
vienības Viesītes novada Viesītes pagastā ar kadastra apzīmējumu 56350110201, platībā 0,04 ha,
lauksaimniecības vajadzībām,
G.D.------------------- iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz daļu no zemes vienības Viesītes
novada Viesītē ar kadastra apzīmējumu 56150010285, platībā 0.1 ha, lauksaimniecības vajadzībām.
2018.gada 19.jūnija Latvijas Republikas ministru kabineta noteikumu Nr.350’’ Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi’’ 29.8. un 33.6. apakšpunkti nosaka, ka nav jārīko izsole, ja
tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā,
mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja uz to pieteicies tikai
viens pretendents.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu
un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.350’’ Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesību noteikumi ’’ 29.3., apakšpunktu, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2020.gada
13.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par- 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča,
Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pretnav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt zemes nomas tiesības un slēgt zemes nomas līgumu līdz 2024.gada 31.decembrim ar:
1.1.-------------------- par daļu no zemes vienības Viesītes novada Elkšņu pagastā ar kadastra apzīmējumu
56580060182, platībā 0,2513 ha, lauksaimniecības vajadzībām ar 2020.gada 1.jūniju.
1.2.--------------------par daļu no zemes vienības Viesītes novada Viesītes pagastā ar kadastra
apzīmējumu 56350110089, platībā 0,9 ha lauksaimniecības vajadzībām;
1.3.--------------------par daļu no zemes vienības Viesītes novada Viesītes pagastā ar kadastra
apzīmējumu 56350110201, platībā 0,04 ha, lauksaimniecības vajadzībām.
1.4.-------------------- par daļu no zemes vienības Viesītes novada Viesītē ar kadastra apzīmējumu
56150010285, platībā 0.1 ha, lauksaimniecības vajadzībām.
2.
Nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei sagatavot zemes nomas līgumu ar
nomniekiem, deleģēt novada domes priekšsēdētāju parakstīt zemes nomas līgumus.
Zināšanai: personām, grāmatvedības un finanšu nodaļai

21.#
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma
Viesītes novada, Elkšņu pagastā
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
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Saņemts--------------------------- iesniegums par zemes vienības, ar platību 5.65 ha, atdalīšanu piederošā
nekustamā īpašuma Elkšņu pag., Viesītes nov., kā arī, tiek lūgts atdalītajai zemes vienībai piešķirt
nosaukumu ‘’Mazdumbļi’’, Elkšņu pag., Viesītes nov.
Konstatēts, ka zemes ierīcība šeit nav nepieciešama. 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’’, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2020.gada 13.maija sēdes lēmumu
(prot.Nr.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 ----------------------atdalīt zemes vienību ar platību 5,65 ha, no viņam piederošā nekustamā
īpašuma ---------------------------.
2.Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu ‘’Mazdumbļi’’, Elkšņu pag., Viesītes nov.
3. Noteikt lietošanas mērķi: 0101- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir lauksaimniecība.
Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, personai

22.#
Par apgrūtinājuma dzēšanu nekustamajam īpašumam ‘’Meža Bincāni’’, Saukas
pag., Viesītes nov.
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
2020.gada 17.martā saņemts biedrības ‘’Saukas dabas parka biedrība’’ iesniegums par to, ka biedrība
nolēmusi nepagarināt 2008.gada 30.maija īres līgumu ar Viesītes novada pašvaldību par nekustamo īpašumu
‘’Vecbincāni’’, Saukas pag., Viesītes nov., un 2006.gada 1.jūnija zemes nomas līgumu par nekustamo
īpašumu ‘’Jaunbincāni’’ ar kadastra nr. 56880040374.
Ar Viesītes novada domes 2020.gada 23.aprīļa sēdes lēmumu Nr. 2, prot.Nr.6 , tika nolemts neturpināt
nomas attiecības ar biedrību par nekustamo īpašumu ‘’Vecbincāni’’, Saukas pag., Viesītes nov.,(zemi un
būvēm) , un dzēst atzīmes zemesgrāmatā par īpašuma nomu.
Nekustamais īpašums ‘’Meža Bincāni’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56880040358
izveidots sadalot nekustamo īpašumu ‘’Jaunbincāni’’, Saukas pag., Viesītes nov., un atlikusī atdalītā daļa
pievienota nekustamajam īpašumam ‘’Vecbincāni’’, Saukas pag., Viesītes nov.
Sadalot nekustamo īpašumu ‘’Jaunbincāni’’, Saukas pag., Viesītes nov., uz nekustamo īpašumu ‘’Meža
Bincāni’’, Saukas pag., Viesītes nov. pārnests ieraksts no Saukas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma
100000218946 par zemes nomas līgumu. Faktiski par ‘’Meža Bincānu’’ platību zemes nomas attiecības
nepastāvēja un nomas maksa netika veikta. Nepieciešams dzēst ierakstu zemesgrāmatā.
Likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldība drīkst iegūt un atsavināt
kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības. Pamatojoties uz likuma ’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2020.gada 13.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.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:
Dzēst zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000530465 III.daļas 1.iedaļas ierakstu 1.11. par zemes
nomu nekustamajā īpašumā ‘’Meža Bincāni’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru
56880040358.
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Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai

23.#
Par nekustamā īpašuma Elkšņu pag., Viesītes nov. sadalīšanu
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
2020.gada 7.maijā saņemts iesniegums par atļauju sadalīt piederošā nekustamā īpašuma Elkšņu pag.,
Viesītes nov., zemes vienību, saskaņā ar grafisko pielikumu.
Konstatēts, ka nepieciešams zemes ierīcības projekts.
Izskatot iesniegumu un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu un 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’’, ņemot vērā
domes Finanšu komitejas 2020.gada 13.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.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 sadalīt piederošā nekustamā īpašuma zemes vienību ----------------, saskaņā ar grafisko
pielikumu. .
2. Apstiprināt darba uzdevumu un nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādāšanai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 56580030030 sadalīšanai ( Darba uzdevums un nosacījumu pievienoti pielikumā
Nr.1).
Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā.
Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei
Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai

24.#
Par adreses piešķiršanu
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Saņemts Valsts Zemes dienesta speciālistes Natālijas Avotiņas dokuments par adreses piešķiršanu
pašvaldībai piederošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56580010184, jo ir piešķirts nosaukums
‘’Klauces veikals’’, Elkšņu pag., Viesītes nov., bet nav piešķirta adrese.
Jāpiešķir adrese ‘’Klauces veikals’’, Elkšņu pag., Viesītes nov., LV 5237 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 56580010184 un jānosaka adresi ‘’Klauces veikals’’, Elkšņu pag., Viesītes nov.,LV 5237
uz tā esošajām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 56580010184001 un 56580010184002.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr.698 ”Adresācijas noteikumi” un
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2020.gada
13.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par- 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča,
Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pretnav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
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Piešķirt adresi ‘’Klauces veikals’’, Elkšņu pag., Viesītes nov., LV- 5237 zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 56580010184 un noteikt adresi ‘’Klauces veikals’’, Elkšņu pag., Viesītes
nov.,LV- 5237 uz tā esošajām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 56580010184001 un 56580010184002.
Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā.
Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei
Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai

25.#
Par Nedzīvojamo telpu nomas līguma pārtraukšanu.
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.

2020.gada 7.maijā saņemts
Biedrības ‘’Vides un tūrisma attīstības klubs ’’Sēlija’’’’, reģ.
Nr.50008123451, juridiskā adrese: Brīvības iela 229, Jēkabpils, LV 5201, paraksttiesīgās personas
iesniegums par nomas līguma laušana ar Viesītes novada pašvaldību par telpu nomu Viesītes novada,
Elkšņu pagasta ‘’Pagastmājā’’(telpas Nr.10 un nr.11) .
Biedrība telpas atstāj ar ierīkoto atmiņu istabu. Biedrībai arī nav līdzekļu telpas tālāk nomāt, ir sakrājies
parāds par telpu nomu.
Līgums ir noslēgts uz laiku līdz 2022.gada 15.aprīlim.
Izvērtējot iesniegumu, Pamatojoties uz Biedrības ‘’Vides un tūrisma attīstības klubs ’’Sēlija’’’’
paraksttiesīgās personas 07.05.2020. iesniegumu un likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas
2.punktu, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2020.gada 13.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.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:
Ar 2020.gada 1.jūniju izbeigt 2010.gada 16.aprīļa nedzīvojamo telpu nomas līgumu, kas
noslēgts starp Biedrību ‘’Vides un tūrisma attīstības klubs ’’Sēlija’’’’, reģ. Nr.50008123451, juridiskā
adrese: Brīvības iela 229, Jēkabpils, un Viesītes novada pašvaldību par telpu nomu Viesītes novada,
Elkšņu pagasta, ‘’Pagastmājā’’.
Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai, Elkšņu pagasta pārvaldei

26.#
Par darbībām zemes nomas gabalā
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
2020.gada 28.aprīlī saņemts ----------------- iesniegums par atļauju uzstādīt pārvietojamo vasaras mājiņu
bez pamatiem (pagaidu būvi) nekustamajā īpašumā iznomātajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
568800600368003 kā arī par atļauju katamarānu un laivu iznomāšanai uz norādītā zemes gabala.
2014.gada 16.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 547 ‘’Dabas parka ‘’Sauka’’ individuālie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi’’11.2. punkts atļauj būvēt īslaicīgas lietošanas būves un
mazēkas 50 metru joslā ap Saukas ezeru. Taču noteikumu 12.2. punkts aizliedz Visā dabas parka
teritorijā aizliedz ierīkot atpūtas vietas bez Dabas aizsardzības pārvaldes atļaujas.
Zemes gabals ir iznomāts līdz 2022.gada 31.decembrim
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2011.gada 3.janvāra Zemes nomas līguma 1.2 punkts paredz, ka zemesgabals tiek iznomāts ar mērķi
rekreācijas zonas izveidei (Rekreācija ir cilvēka fizisko, garīgo un emocionālo spēju atjaunošana.
Katamarānu un laivu iznomāšana ir komercdarbība).
Līguma 5.1.8. punkts atļauj pagaidu būves būvēt ar Iznomātāja atļauju.
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
16.09.2014. noteikumu Nr.547 ”Dabas parka ‘’Sauka’’ individuālie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi’’ 11.2 punktu un 12.2.punktu, 03.01.2011. Zemes nomas līgumu, ņemot vērā domes Finanšu
komitejas 2020.gada 13.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.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 ------------- nomātajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56880060036 uzstādīt
pagaidu būvi.
2.
Atļaut katamarānu un laivu iznomāšanu uz norādītā zemes gabala.
3.
Veikt grozījumu zemes nomas līgumā.
Izpildei: pašvaldības juristei līguma grozījumu sagatavošanā.
Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai, personai

27.#
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Meža Dambrāni’’,
Viesītes pag., Viesītes nov. atsavināšanu
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Saņemts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Ošukalns’’, reģ. Nr. 45403003353, jurid.adrese: Bebru
iela 104A, Jēkabpils, LV 5201, iesniegums par ierosinājumu atsavināt Viesītes novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma ‘’Meža Dambrāni’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru
56350070061 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56350110205, jo tā robežojas ar Sabiedrībai
piederošā nekustamā īpašuma ‘’Ošuleja’’, Viesītes pag., Viesītes nov., zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 56350110075. Sabiedrība uzskata, ka darījums būtu lietderīgs sabiedrībai un pašvaldībai.
Konstatēts, ka nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumiem
56350070061 ar platību 14.04 ha un 56350110205 ar platību 1.44 ha. Atsavināšanai prasītajam
zemesgabalam nav piešķirts starpgabala statuss, līdz ar to blakus esošo zemju īpašniekiem nav
pirmpirkuma tiesību.
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2020.gada
13.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par- 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča,
Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pretnav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
Uzsākt nekustamā īpašuma ‘’Meža Dambrāni’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru
56350070061, 15.48 ha platībā, atsavināšanas procesu izsoles kārtībā pilnā sastāvā un veikt
īpašuma tirgus novērtējumu.
Izpildei: pašvaldības juristei
Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai
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28.#
Par adreses maiņu un nosaukuma piešķiršanu Viesītes novada pašvaldībai
piekritīgajiem zemes īpašumiem, īpašuma tiesību nostiprināšanu uz tiem zemesgrāmatā
un atsavināšanas procesa uzsākšanu.
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Saņemti:
20.04.2020. ----------------------iesniegums par zemes vienības Viesītes pilsētā ar kadastra apzīmējumu
56150010729 atsavināšanas procesa uzsākšanu
un 07.05.2020. ----------------------------iesniegums par zemes vienības Saukas pagastā ar kadastra
apzīmējumu 56880070135 atsavināšanas procesa uzsākšanu.
Konstatēts, ka nepieciešams uzmērīt zemes vienības, piešķirt nosaukumu Saukas pagasta zemes vienībai
un mainīt adresi Viesītes pilsētas zemes vienībai, īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā un sagatavot
atsavināšanai Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu, LR Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2020.gada
13.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par- 9 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča,
Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pretnav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.
Zemes vienībai Viesītes novada, Viesītē, ar kadastra apzīmējumu 56150010729 mainīt adresi
no Kārļa iela 5/7, Viesīte, Viesītes nov., LV-5237 uz Kārļa iela 3, Viesīte, Viesītes nov.
Zemes lietošanas mērķis- 0101, zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir lauksaimniecība.
2.
Zemes vienībai Viesītes novada, Saukas pagastā, ar kadastra apzīmējumu 56880070135
piešķirt nosaukumu : ‘’Arāji’’, Saukas pag., Viesītes nov.
Zemes lietošanas mērķis- 0101, zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir lauksaimniecība
3.
Īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā un uzsākt īpašumu atsavināšanas procesu Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.
Izpildei: pašvaldības juristei līguma grozījumu sagatavošanā.
Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai, personai

30.#
Par darbadienas pārcelšanu 2020.gadā
----------------------------------------------------------A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Ņemot vērā Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija rīkojumu Nr.342 (prot. Nr.32 40.#) „Par
darbadienas pārcelšanu 2020.gadā” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
27. punktu, Darba likuma 133.panta ceturto daļu, 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. Pārcelt Viesītes novada pašvaldībā, tās iestādēs un struktūrvienībās darbadienu no
pirmdienas, 2020.gada 22.jūnija, uz sestdienu, 2020.gada 13.jūniju.
2. Ieteikt pašvaldības kapitālsabiedrībām, kurās noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas
līdz piektdienai, nosakot darba un atpūtas laiku, ievērot šā lēmuma 1.punktu.
3. Pašvaldības kancelejai informē iestādes un iedzīvotājus par darbadienas pārcelšanu.
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31.#
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Izskatot novada domes priekšsēdētāja A.Žuka 2020.gada 19.maijaa iesniegumu par atvaļinājuma
piešķiršanu, pamatojoties uz Darba likuma 151.pantu, Viesītes novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikuma (jaunā redakcijā) 53.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, atklāti balsojot, par – 6 balsis (Svetlana Andruškeviča,
Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis, Roberts Orups) pret - nav, atturas – nav,
nepiedalās- 3 (pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu
darbā” paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Alfons Žuks, Iveta Līce, Juris Līcis lēmuma
pieņemšanā nepiedalās, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1.Piešķirt novada domes priekšsēdētājam Alfonam Žukam ikgadējo atvaļinājumu - 1 kalendāro
nedēļu no 24.05.2020. līdz 30.05.2020.(ieskaitot) par nostrādāto laika periodu no 16.12.2018. līdz
15.03.2019.
2.Atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētāja pienākumus pildīs priekšsēdētāja vietniece Iveta Līce.
3.Atlīdzību par domes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu noteikt par faktiski nostrādātajām
darba stundām - pēc tarifa likmes 8,22 EUR ( astoņi euro, 22 centi), saskaņā ar domes 2019.gada
19.decembra lēmuma Nr.18 (prot.Nr.16) „Par Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja un
domes deputātu atlīdzības koeficientu apstiprināšanu” 3.punktu.
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
Kancelejā – personas lietā

32.#
Par Krustpils novada domes darījuma – Krustpils novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma “Meždruva”, Vīpes pagstā, Krustpils novadā atsavināšana izsoles ceļā atbilstību administratīvi teritoriālai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai
A.Žuks
A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt.
Deputātiem iebildumu nav.
Viesītes novada pašvaldība 2020.gada 20.maijā ir saņēmusi Krustpils novada pašvaldības vēstuli Nr.2.16/20/ 528, kurā lūdz Viesītes novada domei sniegt atzinumu par darījuma atbilstību administratīvi
teritoriālai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai.
Krustpils novada dome 2020.gada 20.maija domes sēdē ir apstiprinājusi izsoles rezultātu Krustpils
novada pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam “Meždruva”, Vīpes pagastā, Krustpils
novadā. Nekustamais īpašums nosolīts par 61 100 EUR un noteikts atsavināšanas
mērķilīdzfinansējuma nodrošināšana pašvaldības ceļa 5-6 “Landzāni - Ezermuiža” pārbūvei.
Lai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija varētu izpildīt likuma “Par valsts budžetu
2020.gadam” 56.pantā uzdoto pienākumu un sagatavotu atzinumu Krustpils novada domei par darījuma
atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai, nepieciešams Viesītes
novada domei, kas saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma aktuālās redakcijas
Pielikumu (likumprojekta Nr.462/Lp13), ir plānotā jaunveidojamā Jēkabpils novadā ietilpstoša
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pašvaldība, pieņemt lēmumu par Krustpils novada domes darījuma atbilstību administratīvi teritoriālai
reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai.
Izvērtējot saņemto informāciju, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu un otro daļu, domes Finanšu komitejas 2020.gada 11.marta sēdes lēmumu, 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. Neiebilst Krustpils novada pašvaldības darījumam- Krustpils novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma “Meždruva”, Vīpes pagastā, Krustpils novadā, kadastra Nr.5696 001 0049,
atsavināšanai izsoles ceļā par 61 100 EUR ar noteikto atsavināšanas mērķi- līdzfinansējuma
nodrošināšana pašvaldības ceļa 5-6 “Landzāni - Ezermuiža” pārbūvei.
2. Darījums atbilst administratīvi teritoriālai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai.
Zināšanai: Krustpils novada pašvaldībai.

Sēde beidzas plkst. 15.10
Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks 2020.gada 18.jūnijā
Ar pilnu domes sēdes debašu tekstu var iepazīties domes sēdes audioierakstā pašvaldības mājaslapā
www.viesite.lv
Sēdes vadītājs
Novada domes priekšsēdētājs
22.05.2020

Protokoliste
22.05.2020.

(personiskais paraksts)

A.Žuks

D.Vītola

(personiskais paraksts)
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