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Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 

VIESĪTES NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90000045353 

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Viesītē, Smilšu ielā 2 

Viesītes kultūras pils konferenču-kino zālē 

 
2020.gada 19.novembrī                                                                                                                Nr.14 

 

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 

 

Nepiedalās: Roberts Orups- slimības dēļ  

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Sanita Lūse- pašvaldības izpilddirektore 

Ināra Erte- pašvaldības juriste 

Ilona Strade – galvenā grāmatvede 

Karīna Frolova- finansistes p.i. 

Lilita Bārdule –Rites pagasta pārvaldes vadītāja 

Gatis Puzāns- attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja p.i. 

Liene Maisaka – projektu administratore 

Māris Blitsons- SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs 

Gints Grinbergs- datortīkla administrators 

 

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs        

Alfons Žuks  atklāj domes sēdi 

 

M.Lācis- vai nav iebildumu, ka tiek filmēts. 

Deputātiem nav iebildumu. 

P.Līcis, M.Lācis- arī informatīvā daļa ir jāieraksta un jābūt iekļautai domes sēdes audioierakstā. 

A.Žuks- nav iebildumu tam. 

Informatīvie jautājumi: 

1) S.Lūse- ziņo par VUGD Viesītes posteņa telpu remontu Smilšu ielā 39, Viesītē. Telpu remonts 

jau tiek pabeigts un telpas nodotas.  

P.Līcis- par līguma slēgšanu par VUGD telpām, vai jau noslēgts. 

I.Erte- līgumu varēs noslēgt, kad būs nodotas telpas un būs domes lēmums par šāda līguma 

slēgšanu. Tas būs uz decembra domes sēdi. 

mailto:dome@viesite.lv
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2) S.Lūse- ziņo par pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas laikā, par Viesītes vidusskolas mācību 

procesu klātienē un attālināti. 

M.Lācis- vai ir saslimuši pašvaldības darbinieki. 

Viens darbinieks bija saslimis, bet jau ir atgriezies darbā. 

3) Dažādi jautājumi 

P.Līcis- par Elkšņu pagasta Klauces ciema iedzīvotāju iesniegumu par ceļa uzturēšanu. 

S.Lūse- 1 posms ir pašvaldības, 1 posms nav pašvaldības, bet ar Elkšņu pagasta pārvaldes vadītāju 

ir vienojušies, ka 2 reizes gadā veiks ceļa uzturēšanas darbus. Pretputekļu apstrādi apņēmās veikt 

VAS “Latvijas Valsts ceļi”. 

P.Līcis- par vēstuli no IZM Izglītības kvalitātes valsts dienesta par Viesītes vidusskolas direktoru. 

A.Žuks – ir sniegta pašvaldības atbilde, par to, ka jautājums skatīts Finanšu komitejas sēdē 

pieaicinot skolas direktoru un nosūtīts arī Izglītības pārvaldes atzinums šajā sakarā. 

P.Līcis- kā ar attīrīšanas iekārtām. 

M.Blitsons- viss ir procesā, lielākā daļa ir izdarīta. 

M.Lācis- kas notiek ar sporta skolas zāles remontu 

A.Žuks- šobrīd lako grīdu. G.Puzāns- grīda salikta, noslīpēta. 

P.Līcis- kā ar autoostas remontdarbiem. 

A.Žuks- problēma ar cilvēkiem, kas to var paveikt, nevar visu paspēt (atvaļinājumi, slimības lapas, 

jāremontē telpas, kuras ir piešķirtas īrniekiem saistībā ar ugunsgrēku dzīvojamā mājā Amatnieku 

ielā), turpinās autoostas apkārtnes sakārtošanas darbus. 

 

A.Žuks – Ierosina domes sēdes darba kārtībā papildus iekļaut  35.jautājumu un apstiprināt domes sēdes 

darba kārtību ar 35.jautājumiem. 

Deputātiem iebildumu nav.  

Atklāti balsojot, par – 8  balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča,  Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, 

Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas- nav, Viesītes novada dome 

NOLEMJ:                       

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 35.jautājumiem. 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vecbincāni”, Saukas pag., 

Viesītes nov., ar kadastra numuru 56880040173, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli 

izsoles protokola apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

2. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Sargūņi”, Rites pag., Viesītes 

nov., ar kadastra numuru 56800050079, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles 

protokola apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

3. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Irbes”, Rites pag., Viesītes nov., 

ar kadastra numuru 56800010140, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola 

apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

4. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mazvītoli”, Elkšņu pag., Viesītes 

nov., ar kadastra numuru 56580020075, trešās, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli 

izsoles protokola apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

5. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Smilšu iela 31-43, Viesīte, Viesītes 

nov., atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/56 

apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 
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6. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Jaunā iela 4-9, Elkšņi, Elkšņu pag., 

Viesītes nov., atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu 

Nr.2020/57 apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

7. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesīte pagasta, 

“Elkšņi”,  trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/58 

apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

8. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Brīvības iela 6-4, Viesīte, Viesītes 

nov., izsoles pārtraukšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

9. Par Viesītes novada Attīstības programmas 2014.2020.gadam darbības termiņa pagarināšanu, 

Investīciju plāna 2021.-2022.gadam un Rīcības plāna 2021.-2023.gadam aktualizāciju. 

Ziņo: A.Žuks, L.Maisaka 

10. Par projekta “Drošības uzlabošana un Zaļās klases izveide “Rites pamatskolā””  izstrādi un 

iesniegšanu ELFLA līdzfinansētajā LEADER programmas projektu konkursā. 

Ziņo: L.Maisaka 

11. Par Ziemassvētku paciņām. 

Ziņo: A.Žuks 

12. Par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības institūciju amatu klasifikācijas sarakstā. 

Ziņo: A.Žuks, S.Lūse 

13. Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta lielgabarīta atkritumu 

izvešanai. 

Ziņo: A.Žuks 

14. Par finansējuma ieplānošanu Viesītes novada pašvaldības 2021.gada vides aizsardzības speciālajā 

budžetā Viesītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas nodrošināšanai.  

Ziņo: A.Žuks 

15. Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta atkritumu tvertņu (urnu) 

iegādei.  

Ziņo: A.Žuks 

16. Par Veco ļaužu nama īrnieku pārcelšanu uz ēku Kārļa iela 5/7, Viesīte. 

Ziņo: A.Žuks 

17. Par materiālo atbalstu ēdināšanai Viesītes novadā deklarētajiem izglītojamiem valstī izsludinātās 

ārkārtējās situācijas laikā. 

Ziņo: A.Žuks 

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

19. Par naudas balvas izmaksāšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

20. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

Ziņo: S.Lūse 

21. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 

Ziņo: I.Erte 

22. Par zemes nomas līguma slēgšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

23. Par Viesītes novada domes 17.09.2020. lēmuma Nr.52 “Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Priedkalnu Beitāni”, Saukas pag., Viesītes nov.” 

grozījumu. 

Ziņo: J.Līcis 

24. Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

25. Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

26. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Sietnieki”, Elkšņu pag., Viesītes nov. 

Ziņo: J.Līcis 
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27. Par nekustamā īpašuma “Sieti”, Elkšņu pag., Viesītes nov. sadalīšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

28. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa uzsākšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

29. Par īpašuma tiesību nostiprināšanu uz Viesītes novada pašvaldībai piekritīgo zemes īpašumu un 

atsavināšanas procesa uzsākšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

30. Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai. 

Ziņo: J.Līcis 

31. Par izmaiņām Valsts kadastra reģistrā, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā Viesītes 

novada pašvaldībai uz zemes īpašumu un starpgabala statusa piešķiršanu. 

Ziņo: J.Līcis 

32. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Smilšu iela 37B, Viesīte, Viesītes 

nov., sadalīšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

33. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

Ziņo: J.Līcis 

34. Par izmaiņām Valsts kadastra reģistrā, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā Viesītes 

novada pašvaldībai uz zemes īpašumu un starpgabala statusa piešķiršanu 

Ziņo: J.Līcis 

PAPILDUS JAUTĀJUMI: 

35. Par zemes ierīcības projekta “Sīļi”, Rites pagastā, Viesītes novadā,  apstiprināšanu 

Ziņo: J.Līcis 

 

 

1.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vecbincāni”, Saukas pag., 

Viesītes nov.  ar kadastra numuru 56880040173, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli 

izsoles protokola apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu 

A.Žuks 

A.Žuks -ziņo par sagatavoto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma izsoli un izsoles protokola 

apstiprināšanu. Ierosina  apstiprināt.  

Deputātiem iebildumu nav. 

 

     Ar 2020.gada 17.septembra Viesītes novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.12, lēmums Nr.7), 

nodots atsavināšanai nekustamais īpašums ‘’Vecbincāni’’, Saukas pag., Viesītes nov.ar kadastra 

Nr.56880040173, sastāvošs no 2(divām) zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 56880040173 

(platība 1,42 ha) un 56880040357 (platība 7,40 ha), ar zemes kopējo platību 8.82 ha un  4(četrām) būvēm,  

par izsoles sākumcenu EUR 42000.00. 

    Uz nekustamo īpašumu Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības nostiprinātas Saukas pagasta 

zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1000 0010 1168. 

    Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā 

kārtībā. Izsolei reģistrējušies 8(astoņi)  dalībnieki, augstākā nosolītā cena EUR 75000.00. Nekustamo 

īpašumu nosolīja dalībnieks Nr.2 Saukas pagasta zemnieku saimniecība ‘’CELMIŅI’’, reģ. Nr. 

LV45404004500. 

    Ņemot vērā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma  pārejas noteikumu 20.punktā noteikto 

ierobežojumu, Viesītes novada pašvaldībai jāsaņem pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 

lēmums par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Vecbincāni’’, Saukas pag., 

Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56880040173, sastāvoša no 2(divām) zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 56880040173 (platība 1,42 ha) un 56880040357 (platība 7,40 ha), ar zemes kopējo platību 

8.82 ha, un  4(četrām) būvēm, atsavināšanu  izsolē par nosolīto summu EUR 75000.00. 
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    Nekustamajam īpašumam ir noteikta šāda tirgus vērtība, kadastrālā vērtība, atlikusī bilances vērtība un 

domē noteiktā izsoles sākuma cena: 

Sertificēta 

vērtētāja noteiktā 

tirgus vērtība 

EUR 

Kadastrālā vērtība 

uz 2020.gada 

1.janvāri EUR  

Atlikusī bilances 

vērtība uz 2020.gada 

1.oktobri EUR 

Izsoles sākumcena 

41000.00 7729.00 25566.23 42000.00 

 

    Pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, 77.pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu, 6.panta otro daļu, 8.panta 

otro daļu, trešo daļu, sesto daļu un septīto daļu, 9.panta otro daļu, 10.panta otro daļu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu, Administratīvo teritoriju 

un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra 

noteikumiem Nr.87 ''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs'' un  Viesītes novada pašvaldības 

un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku, ņemot vērā 

Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 11.novembra apvienotās sēdes 

lēmumu,  atklāti balsojot, par-8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2020.gada 30.oktobra atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles 

rezultātus un protokolu -  par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

Viesītes novada, Saukas pagasta ‘’Vecbincāni’’, ar kadastra Nr.56880040173, sastāvoša no 

zemes ar  kopējo platību 8.84 ha un 4(četrām) būvēm, izsoli. 

2. Objekta nosolītā cena:  EUR 75000.00 (septiņdesmit pieci tūkstoši  euro un 00 centi). Objektu 

nosolīja dalībnieks ar Nr.2- Saukas pagasta zemnieku saimniecība ‘’CELMIŅI’’, reģ. Nr. 

LV45404004500, juridiskā adrese: ‘’Celmiņi’’, Saukas pag., Viesītes nov., LV- 5224. 

3. Noteikt atsavināšanas mērķi –Viesītes vidusskolas jumta remonts, kas atbilst Viesītes 

novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam 2020.gada 20.februārī aktualizētā 

’’Investīciju plāna’’  stratēģiskā mērķa  3 ‘’Attīstīt uzņēmējdarbību’’ ilgtermiņa prioritātes  

4‘’Zaļās ekonomikas veicināšana’’ vidējā termiņa prioritātei ‘’Atbalsts zaļajai 

uzņēmējdarbībai’’ rīcības virzienam 5.2. ‘’Paaugstināt energoefektivitāti pašvaldības 

īpašumos’’.   

4. Lūgt Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu  nekustamā īpašuma 

‘’Vecbincāni’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56880040173, sastāvoša no  zemes 

ar kopējo  platību 8.84 ha un 4(četrām) būvēm, atsavināšanai par nosolīto cenu EUR 75000.00. 

5. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas, slēgt 

pirkuma līgumu ar nosolītāju par nosolīto summu EUR 75000.00. 

6. Lēmuma izpildes kontroli veikt Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Alfonam 

Žukam. 

 

2.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Sargūņi’’, Rites pag., Viesītes 

nov.  ar kadastra Nr. 56800050079, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola 

apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu 

A.Žuks 

A.Žuks -ziņo par sagatavoto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma izsoli un izsoles protokola 

apstiprināšanu. Ierosina  apstiprināt.  

Deputātiem iebildumu nav. 

     Ar  2020.gada 17.septembra Viesītes novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.12, lēmums Nr.10), 

nodots atsavināšanai nekustamais īpašums ‘’Sargūņi’’, Rites pag., Viesītes nov.ar kadastra Nr. 

56800050079,ar zemes kopējo platību 7.88 ha,  par izsoles sākuma cenu EUR 9150.00. 
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    Uz nekustamo īpašumu Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības nostiprinātas Rites pagasta 

zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1000 0060 2289. 

    Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā 

kārtībā. Izsolei reģistrēts viens dalībnieks, nosolītā cena EUR 9250.00. Nekustamo īpašumu nosolīja 

dalībnieks Nr.1 Rites pagasta zemnieku saimniecība ‘’VECRITE’’,  reģ. Nr. 45401011799. 

    Ņemot vērā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma  pārejas noteikumu 20.punktā noteikto 

ierobežojumu, Viesītes novada pašvaldībai jāsaņem pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 

lēmums par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Sargūņi’’,Rites pag., Viesītes 

nov., ar kadastra Nr. 56800050079, ar zemes kopējo platību 7.88 ha, atsavināšanu  izsolē par nosolīto 

summu EUR 9250.00. 

    Nekustamajam īpašumam ir noteikta šāda tirgus vērtība, kadastrālā vērtība, atlikusī bilances vērtība un 

domē noteiktā izsoles sākuma cena: 

Sertificēta 

vērtētāja noteiktā 

tirgus vērtība 

EUR 

Kadastrālā vērtība 

uz 2020.gada 

1.janvāri EUR  

Atlikusī bilances 

vērtība uz 2020.gada 

1.oktobri EUR 

Izsoles sākumcena 

7700.00 2116.00 2673.00 9150.00 

 

    Pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, 77.pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu, 6.panta otro daļu, 8.panta 

otro daļu, trešo daļu, sesto daļu un septīto daļu, 9.panta otro daļu, 10.panta otro daļu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu, Administratīvo teritoriju 

un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra 

noteikumiem Nr.87 ''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs'' un  Viesītes novada pašvaldības 

un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku, ņemot vērā 

Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 11.novembra apvienotās sēdes 

lēmumu,  atklāti balsojot, par-8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt  2020.gada 30.oktobra  atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles 

rezultātus un protokolu - par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes 

novada, Rites pagasta, ‘’Sargūņi’’, ar kadastra Nr. 56800050079, ar zemes kopējo platību 7.88 ha, 

izsoli. 

2.  Objekta nosolītā cena:  EUR 9250.00 (deviņi tūkstoši divi simti piecdesmit euro un 00 centi). 

Objektu nosolīja dalībnieks ar Nr.1- Rites pagasta zemnieku saimniecība ‘’VECRITE’’, reģ. Nr. 

45401011799, jurid.adrese: ‘’Vecrite’’, Rites pag., Viesītes nov., LV-5228. 

3. Noteikt atsavināšanas mērķi- Viesītes vidusskolas jumta remonts,  kas atbilst Viesītes novada 

attīstības programmas 2014.-2020. gadam  2020.gada 20.februārī aktualizētā ’’Investīciju plāna’’  

stratēģiskā mērķa 3 ‘’Attīstīt uzņēmējdarbību’’ ilgtermiņa prioritātes 4 ‘’Zaļās ekonomikas 

veicināšana’’ vidējā termiņa prioritātei ‘’Atbalsts zaļajai uzņēmējdarbībai’’ rīcības virzienam 5.2. 

‘’Paaugstināt energoefektivitāti pašvaldības īpašumos’’.   

4. Lūgt Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu nekustamā īpašuma 

‘’Sargūņi’’, Rites pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56800050079, ar zemes kopējo platību7.88 

ha, atsavināšanai par nosolīto cenu EUR 9250.00. 

5. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas, slēgt pirkuma 

līgumu ar nosolītāju par nosolīto summu EUR 9250.00. 

6. Lēmuma izpildes kontroli veikt Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Alfonam 

Žukam. 
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3.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Irbes’’, Rites pag., Viesītes nov.  

ar kadastra Nr. 56800010140, atkārtotas, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles 

protokola apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu 

A.Žuks 

A.Žuks -ziņo par sagatavoto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma izsoli un izsoles protokola 

apstiprināšanu. Ierosina  apstiprināt.  

Deputātiem iebildumu nav. 

     Ar  2020.gada 17.septembra Viesītes novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.12, lēmums Nr.11), 

nodots atkārtotai izsolei nekustamais īpašums ‘’Irbes’’, Rites pag., Viesītes nov.ar kadastra nr. 

56800010140,ar zemes kopējo platību 4,32 ha,  par izsoles sākuma cenu EUR 7680.00. 

    Uz nekustamo īpašumu Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības nostiprinātas Rites pagasta 

zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1000 0059 6898. 

    Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā 

kārtībā. Izsolei reģistrēti divi dalībnieki, nosolītā cena EUR 11680.00. Nekustamo īpašumu nosolīja 

dalībnieks Nr.2 Rites pagasta zemnieku saimniecība ‘’VECRITE’’,  reģ. Nr. 45401011799. 

    Ņemot vērā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma  pārejas noteikumu 20.punktā noteikto 

ierobežojumu, Viesītes novada pašvaldībai jāsaņem pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 

lēmums par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Irbes’’,Rites pag., Viesītes nov., 

ar kadastra Nr. 56800010140, ar zemes kopējo platību 4.32 ha, atsavināšanu  izsolē par nosolīto summu 

EUR 11680.00. 

    Nekustamajam īpašumam ir noteikta šāda tirgus vērtība, kadastrālā vērtība, atlikusī bilances vērtība un 

domē noteiktā izsoles sākuma cena: 

Sertificēta 

vērtētāja noteiktā 

tirgus vērtība 

EUR 

Kadastrālā vērtība 

uz 2020.gada 

1.janvāri EUR  

Atlikusī bilances 

vērtība uz 2020.gada 

1.oktobri EUR 

Izsoles sākumcena 

(atkārtotas) 

9400.00 1809.00 1173,87 7680.00 

 

    Pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, 77.pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu, 6.panta otro daļu, 8.panta 

otro daļu, trešo daļu, sesto daļu un septīto daļu, 9.panta otro daļu, 10.panta otro daļu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu, Administratīvo teritoriju 

un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra 

noteikumiem Nr.87 ''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs'' un  Viesītes novada pašvaldības 

un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku, ņemot vērā 

Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 11.novembra apvienotās sēdes 

lēmumu,  atklāti balsojot, par-8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt  2020.gada 30.oktobra atkārtotas, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli 

izsoles rezultātus un protokolu - par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

Viesītes novada, Rites pagasta, ‘’Irbes’’, ar kadastra Nr.5680000140, ar zemes kopējo platību 4,32 

ha, izsoli.  

2.  Objekta nosolītā cena:  EUR 11680.00 (vienpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit euro un 00 

centi). Objektu nosolīja dalībnieks ar Nr.2 - Rites pagasta zemnieku saimniecība ‘’VECRITE’’, 

reģ. Nr. 45401011799, jurid.adrese: ‘’Vecrite’’, Rites pag., Viesītes nov., LV- 5228. 



8 
 

3. Noteikt atsavināšanas mērķi- Viesītes vidusskolas jumta remonts,  kas atbilst Viesītes novada 

attīstības programmas 2014.-2020. gadam  2020.gada 20.februārī aktualizētā ’’Investīciju plāna’’  

stratēģiskā mērķa 3 ‘’Attīstīt uzņēmējdarbību’’ ilgtermiņa prioritātes 4 ‘’Zaļās ekonomikas 

veicināšana’’ vidējā termiņa prioritātei ‘’Atbalsts zaļajai uzņēmējdarbībai’’ rīcības virzienam 5.2. 

‘’Paaugstināt energoefektivitāti pašvaldības īpašumos’’.   

4. Lūgt Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu nekustamā īpašuma 

‘’Irbes’’, Rites pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56800010140,  ar zemes kopējo platību 4,32 

ha, atsavināšanai par nosolīto cenu EUR 11680.00. 

5. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas, slēgt pirkuma 

līgumu ar nosolītāju par nosolīto summu EUR 11680.00. 

6. Lēmuma izpildes kontroli veikt Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Alfonam 

Žukam. 

4.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Mazvītoli’’, Elkšņu pag., Viesītes 

nov., ar kadastra numuru 56580020075, trešās, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli 

izsoles protokola apstiprināšanu 

A.Žuks 

A.Žuks -ziņo par sagatavoto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma izsoli un izsoles protokola 

apstiprināšanu. Ierosina  apstiprināt.  

Deputātiem iebildumu nav. 

     Saskaņā ar 2020.gada 30.okobrī notikušo trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli Viesītes 

novada pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam ‘’Mazvītoli’’, Elkšņu pag., Viesītes nov., ar 

kadastra numuru 56580020075,  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 17.septembra lēmumu Nr.13 (prot.Nr.12) ''Par 

Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Elkšņu pagasta, ‘’Mazvītoli’’ 

trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/49  apstiprināšanu’’, 

Viesītes novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un 

organizēšanas metodiku, ņemot vērā Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 11.novembra 

apvienotās sēdes lēmumu, atklāti balsojot, par-8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 

Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes 

novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt  2020.gada 30.oktobra trešās, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles 

protokolu - par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Mazvītoli’’, Elkšņu 

pag.,  Viesītes nov., ar kadastra numuru 56580020075, izsoli.  

2. Objekta nosolītā cena:  EUR 1500.00 (viens tūkstotis pieci simti euro un 00 centi). Objektu 

nosolīja dalībnieks ar Nr. 1.  

3. 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 dzīvokļa īpašuma Smilšu iela 31-43, Viesīte, Viesītes 

nov.,  atkārtotu, atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/ 56 

apstiprināšanu 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma un izsoles noteikumu projektu. Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 
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Dzīvokļa īpašums Smilšu iela 31-43, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra numuru 56159009212 sastāv no 

dzīvokļa Nr.43(četrdesmit trīs)  un 756/27793 (septiņi simti piecdesmit sešām divdesmit septiņi tūkstoši 

septiņi simti deviņdesmit trešajām) domājamām daļām no būves Smilšu iela 31, Viesīte, Viesītes nov. 

Īpašuma tiesības Viesītes novada pašvaldībai uz to nostiprinātas  Viesītes pilsētas zemesgrāmatā, 

nodalījumā Nr. 554-43. 

Pirmpirkuma tiesību uz īpašumu nav.  

Atkārtota, atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli tiks rīkota 2021.gada 8.janvārī  plkst.9.00. Izsoles 

solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).Pirmajā izsolē izsoles sākuma cena tika noteikta  EUR 

3300.00 (trīs tūkstoši trīs simti euro un 00 centi). Uz pirmo izsoli neviena persona nav pieteikusies. 

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 2640.00 (divi tūkstoši seši simti 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 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’’, ņemot vērā Finanšu 

komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un  

īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 11.novembra apvienotās sēdes lēmumu,  atklāti balsojot, 

par-8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta 

Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1.Atsavināt, pārdodot  atkārtotā, atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Viesītes novada 

pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Smilšu iela 31-43, Viesīte, Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 

56159009212, sākumcena  EUR 2640.00 (divi  tūkstoši seši simti četrdesmit  euro un 00 centi).   

2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus Nr.2020/ 56.    

3.Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs deputāts Anatolijs Kvitkovs, 

komisijas locekļi: deputāts Juris Līcis, pašvaldības juriste Ināra Erte, finansistes p.i. Karīna Frolova, 

nekustamo īpašumu vecākā speciāliste Svetlana Puzāne. 

4. Ievietot sludinājumu oficiālajā izdevumā ''Latvijas Vēstnesis'', pašvaldības mājas lapā un 

informatīvajā izdevumā ''Viesītes novada vēstis''. 

Izpildei: pašvaldības juristei , Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei: izpilddirektorei 

Pielikums 

Viesītes novada domes 2020.gada 19.novembra  lēmumam Nr.5 

(protokols Nr.14) 

Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Smilšu iela 31-43, Viesīte, Viesītes nov.,  

atkārtotas, atklātas, mutiskas  izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi Nr.2020/56 

Viesītes novada Viesītē 

 

1.Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota  atkārtota, atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli 

dzīvokļa īpašumam Smilšu iela 31-43, Viesīte, Viesītes nov.,ar kadastra numuru 56159009212, 

pircēja noteikšanai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu. 

 

2.Ziņas par izsolē pārdodamo objektu: Smilšu iela 31-43, Viesīte, Viesītes nov., kadastra numurs 

56159009212; sastāv no 4(četrām) dzīvojamām istabām un palīgtelpām ar platību 75,6 kv.mtr. un 

756/27793 domājamām daļām no būves. 

3. Objekta izsoles sākumcena cena ir noteikta: EUR 2640.00 (divi tūkstoši seši simti četrdesmit euro 

un 00 centi). 

Cenas paaugstinājums izsoles gaitā(solis): katru nākamo reizi EUR 100.00. 

Apgrūtinājumi: nav  

Izsole notiks  2021.gada 8.janvārī plkst. 9.00 Viesītes novada, Viesītē, Brīvības ielā 10. 
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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 2021.gada 7.janvārim, darba dienās darba laikā, Viesītes novada 

pašvaldības kancelejā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads, vai elektroniski uz e-pastu 

dome@viesite.lv, ar atzīmi, kura īpašuma  izsolei tas tiek iesniegts 

7.2. 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, ja tā nepieciešama, (pilnvaras 

oriģināls un personu apliecinošs dokuments uzrādāms pirms izsoles); 

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 

 

6.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Jaunā iela 4-9, Elkšņi, 

Elkšņu pag,  Viesītes nov.,  atkārtotu, atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli un 

izsoles noteikumu Nr.2020/57 apstiprināšanu 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma un izsoles noteikumu projektu. Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Dzīvokļa īpašums Jaunā iela 4-9, Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56589000014 sastāv 

no dzīvokļa Nr.9 (deviņi)  un 774/12717 (septiņi simti septiņdesmit četrām divpadsmit tūkstoši septiņi simti 

septiņpadsmitajām) domājamām daļām no būves Jaunā ielā 4, Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes nov. Īpašuma 

tiesības Viesītes novada pašvaldībai uz to nostiprinātas  Elkšņu pagasta zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 

100000564740-9. Pirmpirkuma tiesību uz īpašumu nav.  

Atkārtota, atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli tiks rīkota 2021.gada 8.janvārī  plkst.9.30. Izsoles 

solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi). Pirmajā izsolē izsoles sākuma cena tika noteikta  EUR 

2275.00 (divi tūkstoši divi simti septiņdesmit pieci euro un 00 centi). Uz pirmo izsoli neviena persona nav 

pieteikusies. 

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 

mailto:dome@viesite.lv
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tiek noteikta EUR 1820.00 (viens tūkstotis astoņi simti divdesmit 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 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’’, ņemot vērā Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 11.novembra apvienotās sēdes lēmumu,  atklāti balsojot, par-8 balsis 

(Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, 

Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1.Atsavināt, pārdodot  atkārtotā, atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Viesītes novada pašvaldībai 

piederošo dzīvokļa īpašumu Jaunā iela 4-9, Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 

56589000014, sākumcena  EUR 1820.00 (viens tūkstotis astoņi simti divdesmit  euro un 00 centi).   

2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus  Nr.2020/57.  

3.Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs deputāts Anatolijs Kvitkovs, komisijas 

locekļi: deputāts Juris Līcis, pašvaldības juriste Ināra Erte, finansistes p.i. Karīna Frolova, nekustamo īpašumu 

vecākā speciāliste Svetlana Puzāne. 

4. Ievietot sludinājumu oficiālajā izdevumā ''Latvijas Vēstnesis'', pašvaldības mājas lapā un informatīvajā 

izdevumā ''Viesītes novada vēstis''. 

Izpildei: pašvaldības juristei , Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, Kontrolei: izpilddirektorei 

 

Pielikums 

Viesītes novada domes 2020.gada 19.novembra lēmumam Nr.6 

(protokols Nr.14) 

Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Jaunā  iela 4-9, Elkšņi, Elkšņu pag., 

Viesītes nov., atkārtotas, atklātas, mutiskas  izsoles ar augšupejošu soli  izsoles noteikumi 

Nr.2020/57 

Viesītes novada Viesītē 

 

1.Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota  atkārtota, atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli 

dzīvokļa īpašumam Jaunā iela 4-9, Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes nov.,ar kadastra numuru 

56589000014, pircēja noteikšanai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu. 

2.Ziņas par izsolē pārdodamo objektu: Jaunā iela 4-9, Elkšņi, Elkšņu pag.,  Viesītes nov., kadastra 

numurs 56589000014; sastāv no 4(četrām) dzīvojamām istabām un palīgtelpām ar platību 77,4 kv.mtr. 

un 774/12717 domājamām daļām no būves un zemes gabala . 

3.Objekta izsoles sākumcena cena ir noteikta : EUR 1820.00 (viens tūkstotis astoņi simti divdesmit  

euro un 00 centi). Cenas paaugstinājums izsoles gaitā(solis): katru nākamo reizi EUR 100.00. 

4.Apgrūtinājumi: nav. 

5. Izsole notiks  2021.gada 8.janvārī plkst. 9.30 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. 

Izsoles dalībnieku reģistrācija: 

7.1.Pieteikumu  izsolei var iesniegt līdz 2021.gada 7.janvārim, darba dienās darba laikā, Viesītes novada 

pašvaldības kancelejā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads, vai elektroniski uz e-pastu 

dome@viesite.lv, ar atzīmi, kura īpašuma  izsolei tas tiek iesniegts 

7.2. 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. 

mailto:dome@viesite.lv
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7.6.Līdz izsoles dienai iesniedzami arī sekojoši dokumenti: 

Juridiska persona vai personālsabiedrība iesniedz: pilnvaras kopiju, ja tā nepieciešama, (pilnvaras 

oriģināls un personu apliecinošs dokuments uzrādāms pirms izsoles); 

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 

 

7.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes 

pagasta, ''Elkšņi'' trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu 

Nr.2020/58 apstiprināšanu  

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma un izsoles noteikumu projektu. Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Nekustamais īpašums Viesītes novada, Viesītes pagasta ‘’Elkšņi’’, ar kadastra numuru 56350110042  sastāv 

no 1 (vienas)  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350110042 ar  platību1.24 ha. Īpašuma tiesības 

Viesītes novada pašvaldībai uz to nostiprinātas Viesītes pagasta zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1000 0059 

6189. Izsole tiks rīkota 2021.gada  8.janvārī plkst.10.00. Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro un 

00 centi). 

Pirmās izsoles sākumcena tika noteikta  EUR 1600.00 (viens tūkstotis seši simti  euro un 00 centi).tika 

izsludināta otrā izsole. Ne uz vienu no tām neviena persona nepieteicās. Saskaņā ar Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punktu, var rīkot trešo izsoli un pazemināt izsoles 

sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem. Tiek nolemts samazināt par 40 procentiem no sākuma cenas. 

Izsoles sākumcena tiek noteikta EUR 960.00 (deviņi simti sešdesmit 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, un 32.panta otrās 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’’,  ņemot vērā Finanšu 

komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un 

nekustamo īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 11.novembra apvienotās sēdes lēmumu,  atklāti 

balsojot, par-8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, 

Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1.Atsavināt, pārdodot trešajā, atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Viesītes novada 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Viesītes novada, Viesītes pagasta, ''Elkšņi'', ar 

kadastra numuru 56350110042, izsoles sākumcena  EUR 960.00 (deviņi simti sešdesmit euro un 00 centi). 

2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības izsoles Noteikumus Nr.2020/58. 
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3.Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs deputāts Anatolijs Kvitkovs, komisijas 

locekļi: deputāts Juris Līcis, pašvaldības juriste Ināra Erte, finansistes p.i. Karīna Frolova, nekustamo 

īpašumu vecākā speciāliste Svetlana Puzāne. 

4. Ievietot sludinājumu oficiālajā izdevumā ''Latvijas Vēstnesis'', pašvaldības mājas lapā un 

informatīvajā izdevumā ''Viesītes novada vēstis''. 

Izpildei: pašvaldības juristei , Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, Kontrolei: izpilddirektorei 

 

 

Pielikums 

Viesītes novada domes 2020.gada 19.novembra lēmumam Nr.7 

(protokols Nr.14) 

Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

“Elkšņi’’, Viesītes pagastā, Viesītes novadā  ar kadastra Nr. 56350110042 

Izsoles noteikumi Nr.2020/58 

Viesītes novada Viesītē 

1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1. Trešajā, atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Viesītes novada pašvaldībai piederošais 

nekustamais īpašums Viesītes novada, Viesītes pagasta, “Elkšņi” ar kadastra Nr.56350110042,  kas sastāv 

no 1 (vienas)  zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 56350110042 ar platību 1.24 ha - „nekustamais 

īpašums”.  

1.2. Apgrūtinājumi: zemesgrāmatā reģistrētu apgrūtinājumu nav. 
1.3. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – 960.00 EUR (deviņi simti sešdesmit euro un 00 centi). 

1.4. Izsoles solis 100,00 EUR (viens simts euro).  

1.5. Izsoles mērķis - pārdot nekustamos īpašumus par iespējami augstāko cenu, nosakot pretendentu, kas 

šādu cenu piedāvās, mutiskā izsolē. 

1.6. Drošības nauda jāiemaksā līdz 2021.gada 7.janvārim Viesītes novada pašvaldībai, 

reģ.Nr.90000045353,  kontā: SEB banka, konta Nr.LV66UNLA0009013130395. 

1.7. 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  – 96.00 EUR (deviņdesmit seši euro un 00 centi) ar norādi “Elkšņi’’, Viesītes  

pag. 

3.3. Dalībnieki, kuri nav iemaksājuši drošības naudu līdz šajos noteikumos norādītajam datumam, izsolei 

netiek pielaisti. 

4. Dalībnieku reģistrācijas kārtība. 
Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Viesītes pašvaldības administrācijā ne vēlāk kā līdz 2021.gada 7.janvārim 

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);  
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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.,  2021.gada 8.janvārī  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. 

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 
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8.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Brīvības iela 6-4, Viesīte, 

Viesītes nov.,  izsoles pārtraukšanu 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Ar Viesītes novada domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumu Nr.10 (prot.Nr.6) ‘’Par Viesītes novada 

pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesītes novada, Viesīte, Brīvības iela 6-4  atklātu, mutisku izsoli 

ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/16 apstiprināšanu’’, tika izsludināta izsole dzīvokļa 

īpašumam.  

Izsludinātas trīs izsoles. Neviena persona nav interesējusies par īpašumu.   

Sakarā ar to, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likums atļauj veikt trīs izsoles, samazinot 

īpašuma cenu, izsole jāpārtrauc un pēc tam jālemj par tālāko rīcību.  

Pamatojoties uz augstāk minēto, kā arī likuma ''Par pašvaldībām''14.panta 2.punktu, ņemot vērā Finanšu 

komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un 

īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 11.novembra apvienotās sēdes lēmumu,  atklāti balsojot, 

par-8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta 

Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:  

                   Pārtraukt Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Brīvības iela 6-4, Viesīte, 

Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56159009206,  izsoli un dzīvokļa īpašumu atgriezt bilancē.  

Izpildei: pašvaldības juristei, galvenajai grāmatvedei 

Zināšanai: SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 

9.# 

Par Viesītes novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam darbības termiņa 

pagarināšanu, Investīciju plāna 2021.-2022.gadam un Rīcības plāna 2021.-2023.gadam 

aktualizāciju 

A.Žuks, P.Līcis, L.Maisaka, G.Puzāns, I.Erte, M.Blitsons 

L.Maisaka- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ir veikti labojumi Investīciju plānā tajos punktos, kas 

atsūtīti. 

P.Līcis- lūdza iekļaut visas katlu mājas plānā vai tas izdarīts. Ritē ir kurinātāji, 4 cilvēki. 

L.Maisaka- visas nav iekļautas. Nav iekļauta Investīciju plānā Rites katlu māja un Viesītes kultūras pils 

katlu māja.(111.punkts). 

L.Bārdule- kurina ar malku, granulas ir dārgas. 

A.Žuks- Rites katlu mājai malku citreiz nemaz nepērk, to nodrošina tīrot ceļmalas un tml. 

I.Erte- ir bijis aprēķins, kas izdevīgāk, granulu katla iegāde un granulas  vai 4 kurinātāji. Apmēram 

vienādi. 

G.Puzāns- Kultūras pili labāk būtu pievienot centrālajai katlu mājai nevis uzstādīt jaunu granulu katlu. 

M.Blitsons- jā bija tāda iecere, bet jāiegulda apmēram 140 tūkstoši EUR trases izbūvei, lai pieslēgtu 

kultūras pili. Tas jautājums saistīts arī ar katlu mājas jaudas palielināšanu. 

Ja ir silta ziema, tad var apkuri nodrošināt ar esošo jaudu, ja auksta ziema, tad jaudas nepietiek. 

A.Žuks- ierosina iekļaut Investīciju plānā ieceri pievienot Viesītes kultūras pils ēku centrālajai 

siltumtrasei. Nepieciešami 140 tūkstoši EUR. 2021.gadā jau to neizdarīs, bet ieplānot var. 

P.Līcis- par Investīciju plāna 90.punktu- publiskas atpūtas vietas labiekārtošanu Lonē pie Dūņupes, arī to 

jāieliek Investīciju plānā. 

Deputāti piekrīt izteiktajiem ierosinājumiem par investīciju plāna papildināšanu. 

 

Lēmuma projekts tiek likts uz balsošanu. 
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             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 3.punktu un 5.punktu, Viesītes novada attīstības programmu 2014.-2020. gadam, saskaņā ar 

Viesītes novada domes 2020.gada 16.jūlija lēmumu Nr.22 (prot.Nr.10) “Par Viesītes novada Attīstības 

programmas 2014.-2020.gadam darbības termiņa pagarināšanu”, ņemot vērā Finanšu komitejas, Sociālo, 

izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 11.novembra apvienotās sēdes lēmumu, atklāti balsojot, par-8 

balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, 

Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:  

1. Pagarināt Viesītes novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam darbības termiņu līdz 

brīdim, kad stāsies spēkā jaunizveidojamā Jēkabpils novada plānošanas dokumenti. 

2. Aktualizēt Attīstības programmas Investīciju plānu 2021.-2022.gadam (pielikumā uz 13 

lappusēm). 

3. Aktualizēt Attīstības programmas Rīcības plānu 2021.-2023.gadam ilgtermiņa prioritāšu 

sasniegšanai (pielikumā uz 20 lappusēm). 

Darbam: pašvaldības izpilddirektorei, Attīstības un plānošanas nodaļai, Grāmatvedības un finanšu 

nodaļai 

 

10.# 

Par projekta “Drošības uzlabošana un Zaļās klases izveide “Rites pamatskolā”” izstrādi 

un iesniegšanu ELFLA līdzfinansētajā LEADER programmas projektu konkursā 
  

A.Žuks 

 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Pamatojoties uz biedrības “Lauku partnerība “Sēlija”” izsludināto atklāto projektu konkursu 19.2 

pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” atbilstoši 

Ministru kabineta 2011.gada 13.oktobra noteikumiem  Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju” Viesītes novada pašvaldība gatavo projekta pieteikumu.  

Projektu paredzēts iesniegt 2. mērķa „Sniegt atbalstu infrastruktūras sakārtošanai un iedzīvotāju drošības 

palielināšanai” 4.Rīcība „Sakārtota un droša dzīves vide”, 5.2.1 darbībā “Vietējās teritorijas, tostarp dabas 

un kultūras objektu sakārtošanai”, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību. 

Projektā plānots Viesītes vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietā “Rites pamatskola”, Cīruļi, 

Rites pagasts, Viesītes novads, uzlabot drošību un izveidot Zaļo klasi. 

Pamatojoties uz LR likumu “Par pašvaldībām” 15. pantu, Viesītes novada Attīstības programmas 2014.-

2020. stratēģiskā mērķa 2 “Uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti” vidējā termiņa prioritātes “Publiskās 

infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” Rīcības virzienu 3.3. “Kvalitatīvi izglītības pakalpojumi”, atklāti 

balsojot, par-8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, 

Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1.Atbalstīt projekta “Drošības uzlabošana un Zaļās klases izveide “Rites pamatskolā”” 

izstrādi un iesniegšanu biedrības “Lauku partnerība “Sēlija”” izsludinātajā atklātā projektu konkursā. 

2.Piedalīties projektā un apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanu.  

Projekta kopējais budžets ar PVN 18747,45 EUR, tai skaitā PVN 3253,69 EUR, summa bez PVN 

15 493,76 EUR. 

3.No pašvaldības budžeta nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 1874,75 

EUR, kas sastāda 10% no attiecināmajām izmaksām.  

Atbildīgie: Attīstības un plānošanas nodaļa un Grāmatvedības un finanšu nodaļa  

Kontrole: Pašvaldības izpilddirektors 
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11.# 

Par Ziemassvētku paciņām  

 

A.Žuks 

 A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatot pašvaldības izpilddirektores S.Lūses 2020.gada 6.novembra iesniegumu par Ziemassvētku paciņu 

iegādi, saskaņā ar „Publisko iepirkumu likumu”, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem 

Nr. 87 ''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs’’, Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības 

metodiku 2019.-2023.gadam, ņemot vērā Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 

11.novembra apvienotās sēdes lēmumu, atklāti balsojot, par-8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-

nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:  

1.Noteikt vienas Ziemassvētku paciņas  iegādes cenu 5,00 EUR (pieci euro, 00 centi ). 

2. Ziemassvētku paciņas dāvināt: 

2.1. pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” audzēkņiem; 

2.2. Viesītes vidusskolas 1.- 12.klašu skolēniem un pirmsskolas izglītības programmas 

audzēkņiem (“Rites pamatskola”); 

2.3. novadā deklarētajiem vai faktiski dzīvojošajiem bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas 

izglītības iestādes. 

 

3.Pašvaldības Iepirkumu komisijai līdz š.g.4.decembrim veikt cenu aptauju un piedāvājumu izvērtējumu. 

 

Atbildīgais: par iepirkumu- iepirkumu komisijas priekšsēdētāja, par līdzekļu izlietojumu galvenā 

grāmatvede. 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei  

 
 

12.# 

Par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības institūciju amatu klasifikācijas sarakstā  

A.Žuks, M.Lācis, L.Maisaka, J.Līcis 
A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina katru punktu skatīt atsevišķi un balsot par to 

atsevišķi. 

Deputātiem iebildumu par 1.punktu nav. 

 
Izskatīts pašvaldības izpilddirektores Sanita Lūse 2020.gada 10.novembra iesniegums par 1 amata 

vienības “Celtnieks” likvidēšanu Saimniecības nodaļā. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 “Noteikumi par valsts 

un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, Viesītes 

novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu, ņemot vērā Finanšu komitejas, 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 11.novembra apvienotās sēdes lēmumu, atklāti balsojot, par -8 

balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, 

Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:  

 

1.Ar 2021.gada 1.janvāri veikt grozījumu Viesītes novada pašvaldības institūciju amatu klasifikācijas 

sarakstā un sadaļā Saimniecības nodaļa izslēgt no saraksta 1 vienību celtnieks, 1 slodze,  klasifikācijas 

kods 711102, mēneša amatalga 506,0 EUR. 

A.Žuks- jārisina jautājums par pastāvīgu darbinieku uz 0,5 slodzēm Viesītes novada Sociālā dienesta 

dienas centrā. Jāpieņem darbinieks, kurš ieinteresēts pats kaut ko darīt, mācīt apmeklētājiem, ir radošs un 

aktīvs. Sākotnēji bija iecere neņemt darbinieku, piesaistīt dažādus pašvaldības darbiniekus Dienas 
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centram, bet tas neizdevās, ir vajadzīgs viens pastāvīgs darbinieks, kas atbild par centru un ir ieinteresēts 

organizēt tā aktīvu darbu. 

M.Lācis- šogad jau nekas vairs nenotiek ar ārkārtējo situāciju. 

A.Žuks- tāpēc projektā ir paredzēts šādu līgumu slēgt tikai no nākošā gada 1.janvāra. 

L.Maisaka- Dienas centrs ir izveidots par projekta līdzekļiem un 5 gadus tam ir jādarbojas, to nevar slēgt, 

ir jānodrošina darbība. 

M.Lācis- kad notika projekta īstenošana teica, ka nevajadzēs darbinieku, iztiks ar iekšējiem resursiem, 

tagad vajag darbinieku. Vai būs kāda pieteikšanās uz šo darbu. 

A.Žuks- ne vienmēr jāizsludina pieteikšanās un konkursi. 

J.Līcis- darba līgumu var slēgt līdz 2021.gada 1.jūlijam. 

A.Žuks- lai maija mēnesī atskaitās par darbu. Ātrāk jau darba līgumu neslēgs, kamēr dienas centrs nevarēs 

atsākt savu darbību pēc ārkārtējās situācijas. Piekrīt, ka var slēgt terminēto līgumu līdz 30.06.2021. 

Lēmuma projekta 2.punkts tiek likts uz balsošanu. 
Izskatīts Viesītes novada Sociālā dienesta vadītājas Sarmītes Matačinas 2020.gada 4.novembra 

iesniegums, kurā lūdz izveidot jaunu štata vietu “dienas centra darbinieks” ar noslodzi 0,5 slodzes, Viesītes 

novada Sociālā dienesta struktūrvienībā “Viesītes novada Sociālā dienesta dienas centrs” un 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 “Noteikumi par valsts 

un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, Ministru 

kabineta 2010.gada 20.novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, 

saskaņā ar Kārtību “Par Viesītes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un 

kontroli”, Viesītes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu, atklāti balsojot, 

par -7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, 

Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-1 (Anatolijs Kvitkovs), Viesītes novada dome NOLEMJ:  

 

2.Ar 2021.gada 1.janvāri veikt grozījumu Viesītes novada pašvaldības institūciju amatu klasifikācijas 

sarakstā un sadaļā Sociālais dienests struktūrvienībai “Viesītes novada Sociālā dienesta dienas 

centrs” izveidot jaunu amata vienību “apmeklētāju centra speciālists”, profesiju klasifikācijas kods 

262113, ar noslodzi   0,5 slodzes, apstiprinātā pamatalga 520,00 EUR,  mēneša amatalga 260,00 EUR, 

slēdzot terminēto darba līgumu līdz 2020.gada 30.jūnijam. 

Zināšanai: Sociālajam dienestam,  grāmatvedības un finanšu nodaļai 
 

 

13.# 

Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta lielgabarīta atkritumu 

izvešanai 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Izskatīts SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētāja M.Blitsona 2020.gada 

3.novembra iesniegums Nr.1-4.1/108 par rēķina apmaksu no Vides aizsardzības līdzekļiem par lielgabarīta 

atkritumu izvešanu uz SIA Vidusdaugavas SPAAP “Dziļā vāda” . 

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 Finanšu komitejas, Sociālo, 

izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 11.novembra apvienotās sēdes lēmumu,  atklāti balsojot, par-8 

balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, 

Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

               No Viesītes novada pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļiem apmaksāt 

rēķinu 604.20 EUR par lielgabarīta atkritumu izvešanu uz SIA “Vidusdaugavas SPAAO “Dziļā vāda”. 

 

Pamats: SIA “Vidusdaugavas SPAAO” 31.10.2020. rēķins Nr.639. 

 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 
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14.# 

Par finansējuma ieplānošanu Viesītes novada pašvaldības 2021.gada vides aizsardzības speciālajā 

budžetā Viesītes novada notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas nodrošināšanai   

A.Žuks, P.Līcis, M.Blitsons 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt. 

P.Līcis- vai šis iekārtas derēs arī citām attīrīšanas iekārtām. 

M.Blitsons- derēs visām, tikai atradīsies Viesītē. 

A.Žuks- tad jāpapildina ar vārdu “novada” 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatīts Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes 

priekšsēdētāja M.Blitsona 2020.gada 9.novembra iesniegums Nr.1-4.1/110 “Par finansējuma piešķiršanu 

no Dabas resursu nodokļa”, kurā lūgts piešķirt finansējumu (kopā 7350 EUR) laboratorijas aprīkojuma 

iegādei Viesītes notekūdeņu iekārtu darbības kontrolēšanai un piekabes iegādei notekūdeņu dūņu 

pārvešanai no lieko dūņu atūdeņotāja uz uzglabāšanas laukumu. 

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’’, saskaņā ar Kārtību 

“Par Viesītes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”, ņemot vērā 

Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, 

lauksaimniecības  un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 11.novembra apvienotās sēdes 

lēmumu, atklāti balsojot, par-8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome 

NOLEMJ:   

 

           Viesītes novada pašvaldības 2021.gada vides aizsardzības speciālajā budžetā ieplānot 7350,00 

EUR (septiņi tūkstoši trīs simti piecdesmit euro), laboratorijas aprīkojuma iegādei Viesītes novada 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības kontrolēšanai un piekabes iegādei notekūdeņu dūņu pārvešanai no 

lieko dūņu atūdeņotāja uz uzglabāšanas laukumu. 

Pielikumā: SIA “Viesītes komunālā pārvalde” iesniegums  

 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 

 

15.# 

Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta atkritumu tvertņu (urnu) 

iegādei 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatīts pašvaldības izpilddirektores S.Lūses 2020.gada 11.novembra iesniegums par 555,00 EUR 

piešķiršanu no Vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļiem 6 (sešu) atkrituma tvertņu iegādei, lai 

nodrošinātu sadzīves atkritumu savākšanu. 

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 Finanšu komitejas, Sociālo, 

izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 11.novembra apvienotās sēdes lēmumu,  atklāti balsojot, par-8 

balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, 

Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:  

               No Viesītes novada pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļiem piešķirt 555,00 

EUR  (pieci simti piecdesmit pieci euro)  6 (sešu) atkritumu tvertņu (urnu) iegādei. 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai. 
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16.# 

Par Veco ļaužu nama īrnieku pārcelšanu uz ēku Kārļa ielā 5/7, Viesīte 

A.Žuks, J.Līcis, P.Līcis, G.Puzāns 

 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Šobrīd vēl nav zināms kāda summa nepieciešama 

granulu katla iegādei, virtuves aprīkojumam u.c. Uz budžeta plānošanu tas būs zināms. 

G.Puzāns- katls varētu maksāt līdz 20 tūkstošiem. 

P.Līcis- vajadzētu noteikt, ka pārcelšanās līdz 2021.gada 1.jūlijam. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatīts deputāta Pētera Līča 2020.gada 2.novembra iesniegums par Veco ļaužu nama  īrnieku 

pārcelšanu uz ēku Kārļa ielā 5/7, Viesītē. 

Izvērtējot ēkas Raiņa ielā 35, Viesītē tehnisko stāvokli, tās atbilstību ugunsdrošības noteikumiem, 

iespēju Veco ļaužu nama īrniekiem sniegt kvalitatīvākus īres pakalpojumus ēkā Kārļa ielā 5/7, Viesītē,  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 9.punktu, 21. panta 

27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr. 87 ''Grāmatvedības uzskaites kārtība 

budžeta iestādēs’’, saskaņā ar Kārtību “Par Viesītes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, 

apstiprināšanu, izpildi un kontroli”, ņemot vērā Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 

11.novembra apvienotās sēdes lēmumu, atklāti balsojot, par-8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-

nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:   

 

1. Atbalstīt priekšlikumu un līdz 2021.gada 1.jūlijam Veco ļaužu nama īrniekus pārcelt no ēkas 

Raiņa iela 35, Viesīte uz ēku Kārļa iela 5/7, Viesīte. 

2. Viesītes novada pašvaldības 2021.gada budžetā ieplānot finansējumu līdz 20 000 EUR granulu 

apkures katla iegādei, virtuves aprīkojuma iegādei u.c aprīkojuma iegādei, lai ēku Kārļa ielā 5/7, 

Viesītē pielāgotu Veco ļaužu nama īrnieku vajadzībām. 

3. Sagatavot juridisko un finanšu dokumentāciju par ēkas Kārļa ielā 5/7, Viesītē telpu  izīrēšanu 

Veco ļaužu nama iemītniekiem. 

 

Izpildei: pašvaldības izpilddirektorei, juristei, galvenajai grāmatvedei, Sociālā dienesta vadītājai  

Zināšanai: finansistei  

 

17.# 

Par materiālo atbalstu ēdināšanai Viesītes novadā deklarētajiem izglītojamiem  

valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā  

___________________________________________________________________________ 

A.Žuks, S.Lūse 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt. 

S.Lūse- līgums tiks slēgts arī ar SIA “Invito” veikalu Elkšņu ciemā, kur varēs atprečot kartes. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Atbilstoši likumam “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” Ministru kabinets ar 2020.gada 

6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ir izsludinājis visā valsts teritorijā 

ārkārtējo situāciju līdz 2020.gada 9.novembra līdz 6.decembrim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību 

ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. 

Saskaņā ar Rīkojuma 5.13.punktu visā valsts teritorijā ir pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās 

izglītības iestādēs, un mācības tiek nodrošinātas attālināti, izņemot vispārējās izglītības programmas apguvi 

1.-6.klasei. 

Atbilstoši 2020.gada 13.oktobrī  valdībā pieņemtajiem grozījumiem noteikumos Nr.260 “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, no 2020.gada 26.oktobra līdz 

13.novembrim izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības 

programmas apguve 7. -12.klasē notiek attālināti. Atbilstoši Viesītes novada domes priekšsēdētāja 

02.11.2020. rīkojumam Nr.2-1/2020/153-R “Par mācību procesa organizēšanu Viesītes vidusskolā saistībā 

ar konstatēto Covid-19 gadījumu”, 3.-6.klases mācās attālināti. 
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Lai sniegtu atbalstu skolēniem, kas klātienes mācību laikā saņēma brīvpusdienas, ņemot vērā augstāk 

minēto un Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” ir izsludinājis visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no 2020.gada 9.novembra līdz 

6.decembrimm ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā; 2020.gada 

13.oktobrī  valdībā pieņemtos grozījumus noteikumos Nr.260 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un faktu, ka izglītības iestādēs mācību process notiek 

attālināti, ņemot vērā Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 

Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 11.novembra apvienotās 

sēdes lēmumu,  atklāti balsojot, par-8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Noteikt materiālo pabalstu pārtikas iegādei, piešķirot Pārtikas karti skolēniem, kuri mācās 

Viesītes vidusskolā (Viesīte un Rite) un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Viesītes novada 

administratīvā teritorija: 

1.1. no 3. - 6.klasei EUR 15,00 apmērā vienam skolēnam no 2020.gada 2.novembra līdz 

13.novembrim;  

1.2. no 7-9.klasei EUR 36,00 apmērā vienam skolēnam no 2020.gada 2.novembra līdz 4.decembrim   

1.3. no 3.-4.klase (Ritē)s 6 bērniem piešķirt atbalstu šo skolēnu ēdināšanai EUR 7,50 apmērā 

vienam bērnam no 2020.gada 2.novembra līdz 6.novembrim.  

2. Uzdot Viesītes vidusskolai organizēt Pārtikas karšu izsniegšanu atbilstoši Viesītes novada Sociālā 

dienesta sagatavotajam sarakstam.  

3. Pārtikas kartes pārtikas preču iegādei jāatprečo  līdz 2020.gada 20.decembrim (ieskaitot). 

4. Pārtikas kartes atprečot Viesītes novada mazumtirdzniecības vietās (veikals “top”, veikals “Lats”). 

 

Izpildei: Viesītes novada sociālā dienesta vadītājai, Viesītes vidusskolas direktoram 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei 

 

18.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatīts nodokļu administratores I.Elbertes 2020.gada 10.novembra iesniegums un sagatavotais 

nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku saraksts par īpašumiem, kuru parādi būtu jādzēš (personas ir 

mirušas, vai parāds vecāks par 7 gadiem). Saraksts pielikumā uz 1 lapas. 

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.2 pantu, 

pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites 

kārtība budžeta iestādēs”, Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības metodiku 2019.-2023.gadam 

“Kārtība budžeta iestādēm normatīvo aktu grāmatvedības uzskaites un pārskatu sagatavošanas jomā 

piemērošanai”, ņemot vērā Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 

Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 11.novembra apvienotās 

sēdes lēmumu,  atklāti balsojot, par-8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome 

NOLEMJ:  

      Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus, saskaņā ar pievienoto pielikumu (personas mirušas, 

vai parāds vecāks par 7 gadiem), par kopējo summu 1026,30  EUR (viens tūkstotis divdesmit seši euro, 

30 centi). 

Izpildei: nodokļu administratorei   

Kontrolei: galvenajai grāmatvedei  
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19.# 

Par naudas balvas izmaksāšanu 

A.Žuks, M.Lācis, J.Līcis, S.Andruškeviča, A.Kvitkovs, P.Līcis 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt. 

M.Lācis- Izpilddirektora ierosinājums par naudas balvu izmaksāšanu pašvaldībā pastāvīgi strādājošajiem 

darbiniekiem izņemot pedagogus manā skatījumā ir neētiski un pazemojoši pret pedagogiem. Arguments, 

ka pedagogiem algas maksā no valsts mērķdotācijas nebūtu īstais arguments. Ja nekļūdos, pašvaldībā algas 

aprēķina gan pašvaldībā strādājošajiem gan arī pedagogiem. Algas izmaksā no pašvaldības budžeta gan 

pedagogiem gan pašvaldības darbiniekiem. Valsts ieskaita pašvaldības kasē mērķdotācijas pedagogu 

algām, tas ir fakts, bet arī iedzīvotāju ienākuma nodokli ieskaita valsts, kas arī ir fakts. Pedagogiem tagad 

drīzāk vajadzētu dot kādu atbalstu saistībā ar apgrūtinātiem un sarežģītiem darba apstākļiem. Nebūtu 

pareizi nodokļu naudu tērēt tikai pašvaldības izredzētajiem Tikko nolēmām bērniem piešķirt līdzekļus 

ziemassvētku paciņām 5 eiro vērtībā, kas ir apsveicami. Tikpat labi šos līdzekļus, kas paredzēti darbinieku 

apbalvošanai, varētu sadalīt uz visiem novada iedzīvotājiem un katram iedzīvotājam būtu ziemassvētku 

paciņa 5 eiro vērtībā.  

Vēršu uzmanību, ka naudas balvas piešķiršanas pamats ir amatpersonas (darbinieka) ieguldījums attiecīgās 

institūcijas mērķu sasniegšanā. Un šī likuma “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likums” II nodaļa, 3.pants paredz, ka jāizvērtē katra darbinieka ieguldījums vai veicams 

personāla audits. Atbalstu naudas balvu un prēmiju izmaksu motivējošos nolūkos nevis vienkāršu budžeta 

līdzekļu sadalīšanu par galviņām. 

J.Līcis- iebilst šādam ierosinājumam, jo pedagogiem katru gadu ir naudas balvas no mērķdotācijas 

līdzekļiem un tās ir krietni lielākas nekā pašvaldības naudas balva 100 EUR. Arī saistībā ar darbu šajos 

COVID apstākļos šogad  ir paredzēta pedagogiem piemaksa.  

Pašvaldības darbiniekiem tā nav prēmija, bet naudas balva sakarā ar valsts svētkiem.  

S.Andruškeviča- neuzskata, ka katrs iedzīvotājs būtu šādu paciņu pelnījis saņemt, un vai viņam tā 

vajadzīga. 

A.Kvitkovs – nevajag vērtēt pēc slodzēm, vajag visiem vienādu summu izmaksāt. 

P.Līcis- vai bija vērtējums darbiniekiem šogad. 

S.Lūse- nē šogad nav bijis izvērtējums. 

A.Žuks- bija izvērtējums pagājušajā gadā un nekas jau netika mainīts, tāpēc šogad nevērtēja. 

 

Lēmuma projekts tiek likts uz balsošanu. 

M.Lācis- P.Līcis- paziņo, ka balsojumā nepiedalās. 

 

Izskatīts novada pašvaldības izpilddirektores Sanita Lūses ierosinājums par naudas balvu 100,00 EUR 

(viens simts euro) apmērā izmaksāšanu pašvaldībā pastāvīgi strādājošajiem darbiniekiem (izņemot 

pedagogus, kuri atalgojumu saņem no valsts mērķdotācijas un naudas balva tiek izmaksāta mērķdotācijas 

līdzekļu ietvaros pēc izglītības iestādes apstiprinātas kārtības), sakarā ar Latvijas valsts svētkiem - 

neatkarības proklamēšanas 102.gadadienu, ņemot vērā darbinieku ieguldījumu institūcijas mērķu 

sasniegšanā un darba rezultātiem, ņemot vērā esošo darba algas fonda ekonomiju. 

Pamatojoties uz likuma “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” 

3.panta 4.daļas piekto punktu un Viesītes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikuma IX sadaļu Naudas balvas, atklāti balsojot, par-6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, 

Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis), pret-nav, atturas-nav, nepiedalās -2 (Māris Lācis, 

Pēteris Līcis), Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1.Sakarā ar Latvijas valsts svētkiem - neatkarības proklamēšanas 102.gadadienu, izmaksāt naudas 

balvu 100,00 EUR (viens simts euro) apmērā bruto, pašvaldībā pastāvīgi strādājošajiem darbiniekiem 

(izņemot pedagogus, kuri atalgojumu saņem no valsts mērķdotācijas un naudas balva tiek izmaksāta 

mērķdotācijas līdzekļu ietvaros pēc izglītības iestādes apstiprinātas kārtības), naudas balvas piešķiršanu 

veicot saskaņā ar Viesītes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 16.punktā 

noteikto kārtību. 

2.Aprēķinot  naudas balvu ievērot: naudas balva pienākas par pamatdarbu, naudas balva tiek 

aprēķināta proporcionāli 2020.gadā nostrādātajam laikam (darba attiecības ilgākas par 6 mēnešiem) un 

slodzes lielumam, naudas balvas piešķiršana notiek saskaņā ar Atlīdzības nolikuma IX sadaļā Naudas 
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balvas noteiktajiem ierobežojumiem (par spēkā esošu disciplinārsodu naudas balvu nepiešķir, vai 

samazina par 50%). 

3. Naudas balvas aprēķins veicams pie 2020.gada novembra mēneša. 

 

Atbildīgais par rīkojuma izpildi – galvenā grāmatvede I.Strade. 

 

20.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 

S.Lūse, P.Līcis, M.Lācis, I.Erte 

S.Lūse- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

P.Līcis- vai bija iesniegums, ka grib pagarināt īres līgumu. 

M.Lācis- paskaidro, ka persona piedalījās komisijas sēdē un mutiski izteica savu vēlmi. 

A.Žuks- ierosina apstiprināt lēmuma projektu.                                                 

Pamatojoties uz LR likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

10.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu un Viesītes novada domes 2011.gada 

saistošajiem noteikumiem Nr.1 "Kārtība, kādā Viesītes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu 

jautājumu risināšanā" (prot.Nr.2;5), ņemot vērā Komunālo jautājumu komisijas 2020.gada 11.novembra 

sēdes ierosinājumus, atklāti balsojot, par-8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 

Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut pagarināt īres līgumu līdz 31.01.2021. vienai personai . 

2. Reģistrēt A.M., dzīvokļu rindā. 

3. Atļaut L.Z. slēgt apakšīres līgumu adresē Sporta iela 13a-6, Viesīte, Viesītes ar I.E. slēdzot terminēto 

īres līgumu līdz 31.01.2021., pēc īres līguma noslēgšanas īrniekam un īrnieka ģimenes locekļiem 1 

mēneša laikā deklarēties jaunajā adresē. 

4. SIA „ Viesītes komunālā pārvalde” veikt nepieciešamās izmaiņas īrnieku īres līgumā. 

 

Zināšanai: Komunālo jautājumu komisijai, iedzīvotāju reģistram 

 

21.# 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

I.Erte 

I.Erte- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Viesītes novada pašvaldībā saņemts iesniegums no privātpersonas, kurā tiek lūgts anulēt ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu īrētajā dzīvoklī Viesītes novada, Viesīte, Smilšu iela 26-3,  deklarētajai personai J.L.  

--------------Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka ‘’ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu anulē, ja attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā’’.  

Latvijas Republikas ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 ''Kārtība, kādā anulējamas 

ziņas par deklarēto dzīves vietu'' 2.punkts nosaka, ka iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iesniegumu vai iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc 

šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās 

dzīvesvietas ziņu anulēšanu (turpmāk — lēmums). 

Ziņas ir pārbaudītas un dokumenti pierāda augstāk minēto faktu---------------- ir nosūtīts brīdinājums ar 

lūgumu iesniegt dokumentus, kas pierādītu viņa likumīgu deklarēšanos dzīvoklī. Dokumenti nav iesniegti.  

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.p.1.un 2.d., administratīvais akts (lēmums) stājas spēkā ar 

brīdi, kad tas paziņots adresātam. Uzskatāms, ka pa pastu sūtīts administratīvais akts adresātam paziņots 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. 
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Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, LR MK 2003.gada 

11.februāra noteikumi Nr.72 ''Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu'' 2.punktu, atklāti 

balsojot, par-8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, 

Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par J.L.-------------- deklarēto dzīvesvietu Smilšu iela 26-3, Viesīte, Viesītes nov., LV 

5237. 

2. Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā. 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.p.2.d. šo domes lēmumu var pārsūdzēt  Administratīvajā 

rajona tiesā (Jelgavā, Atmodas ielā 19) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Zināšanai: iedzīvotāju reģistram, SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, personai. 

 

22.# 

Par zemes nomas līguma slēgšanu 

J.Līcis, M.Lācis, I.Erte 
J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.  

M.Lācis- pēc kādiem kritērijiem  nosaka zemes nomas tiesību piešķiršanu. Kad nomas zemēm veic 

izsoli, kad to neveic. 

I.Erte- paskaidro, ka līdz 10 ha platībai un nomas termiņam līdz 6 gadiem izsoli nav jāveic. 

A.Žuks- Ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Izskatīts G.S.----------------- 2020.gada 26.oktobra  iesniegums par zemes nomas tiesību piešķiršanu uz zemes 

vienību Viesītes novada Elkšņu pagastā ar kadastra apzīmējumu 56580070023, ar platību 5,0 ha. 

Konstatēts, ka zemes vienība ir brīva, nav iznomāta citai personai un izmantojama lauksaimniecībā. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20. punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru 

administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa 

saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras 

pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 EUR vai 0,1% no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad 

saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums. 

Lai Viesītes novada pašvaldība varētu iznomāt zemes vienību, ir nepieciešams Apvienojamo pašvaldību finanšu 

komisijas lēmums par Viesītes novada pašvaldības darījuma atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai un 

ilgtspējīgai novada attīstībai. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu,  

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20. punktu, Latvijas Republikas Ministru 

kabineta noteikumu Nr.350’’ Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi ’’ 29.8., 

apakšpunktu,  ņemot vērā Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 

Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 11.novembra apvienotās sēdes 

lēmumu, atklāti balsojot, par-8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, 

Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

  

1.Slēgt zemes nomas līgumu ar G.S.-------par zemes vienības Viesītes novada Elkšņu pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 56580070023, ar platību 5,0 ha, nomu līdz 2025.gada 31.decembrim. 

2. Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lūgt sniegt atzinumu par darījuma atbilstību administratīvi 

teritoriālai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai.  

23.# 

Par Viesītes novada domes 17.09.2020. lēmuma Nr.52 “Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Priedkalnu Beitāni”, Saukas pag., Viesītes nov.”,  

grozījumu 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- Ierosina apstiprināt. 
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Deputātiem iebildumu nav. 

Izskatīts VZD Adrešu reģistra daļas vadītājas Natālijas Avotiņas iesniegums par to, ka apstiprinot zemes ierīcības 

projektu nekustamā īpašuma ‘’Priedkalnu Beitāni’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 

56880060015, 1.projektētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56880060197, 1,5 ha platībā, saglabāts 

esošais nosaukums/ adrese ‘’Priedkalnu Beitāni’’, Saukas pag., Viesītes nov. Speciālists norādīja, ka būvēm uz 

zemes vienības jau ir piešķirta adrese ’’Priedkalni’’ un tādējādi nevar saglabāt adresi ‘’Priedkalnu Beitāni’’. 

Līdz ar to, jāgroza Viesītes novada domes 17.09.2020. lēmuma Nr.52,( prot.Nr.12) 2.1.punkta pirmā daļa, izsakot 

to atbilstošā redakcijā, “piešķirot adresi ‘’Priedkalni’’, Sauka, Saukas pag., Viesītes nov., LV- 5224”. 

Ar Viesītes novada domes 22.10.2020. lēmumu Nr.22, prot. Nr.13, tika nolemts projektētajai zemes vienībai 

(kadastra apzīmējums 56880060197, 1,5 ha platībā) saglabāt esošo nosaukumu ‘’Priedkalnu Beitāni’’, Saukas 

pag., Viesītes nov., un piešķirt adresi ‘’Priedkalni’’, Saukas pag., Viesītes nov., LV- 5224. 

Adresē nav iekļauts ciema nosaukums, bet īpašums atrodas Saukas ciema teritorijā. Līdz ar to, atceļams Viesītes 

novada domes 22.10.2020. lēmums Nr.22, prot. Nr.13, un jāpieņem jauns lēmums ar Saukas ciema iekļaušanu 

adresē. 

Pamatojoties uz 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.698 ‘’Adresācijas noteikumi’’ 9.punktu, 

ņemot vērā Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 11.novembra apvienotās sēdes lēmumu,  

atklāti balsojot, par-8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, 

Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Atcelt Viesītes novada domes 22.10.2020. lēmumu Nr.22, prot. Nr.13 ‘’Par Grozījumu Viesītes novada 

domes 2020.gada 17.septembra lēmumā Nr.52 ‘’Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam ‘’Priedkalnu Beitāni’’, Saukas pag., Viesītes nov.’’. 

2. Grozīt Viesītes novada domes 17.09.2020. lēmuma Nr.52 (prot.Nr.12) ‘’Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ‘’Priedkalnu Beitāni’’, Saukas pag., Viesītes nov.’’ 2.1. punkta 

pirmo daļu un izteikt to šādā redakcijā: 

2.1. 1.projektējamai zemes vienībai (kadastra apzīmējums 56880060197, 1,5 ha platībā)- saglabāt 

esošo nosaukumu ‘’Priedkalnu Beitāni’’, Saukas pag., Viesītes nov., un piešķirt adresi ‘’Priedkalni’’, Sauka, 

Saukas pag., Viesītes nov., LV-5224’’. 

Lēmums iesniedzams VZD Adrešu reģistram.  

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei  

24.# 

Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Ar  J.S.----  ir noslēgts īres līgums par dzīvokli  Nr. 9 (deviņi), kas atrodas Viesītes novada, Viesītē, Pavasara 

ielā 4A. 2020.gada 19.oktobrī ir iesniedzis iesniegumu, ka vēlas, lai tiktu uzsākts atsavināšanas process 

dzīvoklim. 

Dzīvokļa īpašuma likuma 9.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka dzīvokļa īpašnieks drīkst pārdot dzīvokļa 

īpašumus. Pašvaldībai nav nepieciešamības pēc dzīvokļa īpašuma. 

Likuma ‘’Publiskas personas mantas atsavināšanas likums’’45.pants atļauj dzīvokļus pirkt, izmantojot 

pirmpirkuma tiesības dzīvokļu īrniekiem vai viņu ģimenes locekļiem. 

Likuma ‘’Publiskas personas  mantas atsavināšanas likums’’ 45.pants nosaka, ka starp dzīvoklī dzīvojošajiem 

pilngadīgajiem ģimenes locekļiem jābūt notariāli apliecinātai vienošanās par dzīvokļa pirkšanu uz kāda 

ģimenes locekļa vārda.  Nav sniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu. Pilngadīgā persona, kura dzīvo 

dzīvoklī  kopā ar īrnieku, ir vienojusies, ka dzīvokli pirmpirkuma kārtībā pērk J.S.  Samaksa veicama euro. 
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Jāuzsāk atsavināšanas process un jāveic dzīvokļa novērtējums, dzīvoklis jāieraksta zemesgrāmatā, lai  varētu 

piedāvāt to pirkt  pirmpirkuma kārtībā.  

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešo daļu 

un ceturto daļu, likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 9.panta 

pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 11.novembra 

apvienotās sēdes lēmumu,  atklāti balsojot, par-8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 

Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada 

dome NOLEMJ: 

1.Uzsākt dzīvokļa Pavasara iela 4A-9, Viesīte, Viesītes nov.,  atsavināšanas procesu. 

2.Nostiprināt Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu zemesgrāmatā. 

3.Veikt dzīvokļa īpašuma novērtēšanu atsavināšanai. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei  

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 

 

25.# 

Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Ar  R.V.------------ ir noslēgts īres līgums par dzīvokli  Nr. 24 (divdesmit četri), kas atrodas Viesītes novada, 

Viesītē, Meža ielā 17.  2020.gada 4.novembrī ir iesniedzis iesniegumu, ka vēlas, lai tiktu uzsākts atsavināšanas 

process  īrētajam dzīvoklim. 

Dzīvokļa īpašuma likuma 9.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka dzīvokļa īpašnieks drīkst pārdot dzīvokļa 

īpašumus. Pašvaldībai nav nepieciešamības pēc dzīvokļa īpašuma. 

Likuma ‘’Publiskas personas mantas atsavināšanas likums’’45.pants atļauj dzīvokļus pirkt, izmantojot 

pirmpirkuma tiesības dzīvokļu īrniekiem vai viņu ģimenes locekļiem. 

Likuma ‘’Publiskas personas  mantas atsavināšanas likums’’ 45.pants nosaka, ka starp dzīvoklī dzīvojošajiem 

pilngadīgajiem ģimenes locekļiem jābūt notariāli apliecinātai vienošanās par dzīvokļa pirkšanu uz kāda ģimenes 

locekļa vārda.  Nav sniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu. Nav citu pilngadīgu personu, kuras dzīvo 

dzīvoklī. Samaksa veicama euro. 

Jāuzsāk atsavināšanas process un jāveic dzīvokļa novērtējums, dzīvoklis jāieraksta zemesgrāmatā, lai  varētu 

piedāvāt to pirkt  pirmpirkuma kārtībā.  

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešo daļu un 

ceturto daļu, likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 9.panta 

pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 

Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 11.novembra apvienotās sēdes 

lēmumu,  atklāti balsojot, par-8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, 

Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1.Uzsākt dzīvokļa Meža iela 17-24, Viesīte, Viesītes nov.,  atsavināšanas procesu. 

2.Nostiprināt Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu zemesgrāmatā. 

3.Veikt dzīvokļa īpašuma novērtēšanu atsavināšanai. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei  

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 
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26.# 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma  

‘’Sietnieki’’, Elkšņu pag., Viesītes nov. 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Izskatīts J.E.--------- iesniegums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56580060027, ar platību 0,2 ha,  

atdalīšanu  no piederošā nekustamā īpašuma ‘’Sietnieki’’, Elkšņu pag.,  Viesītes nov., ar kadastra numuru 

56580060027, kā arī tiek lūgts atdalītajai zemes vienībai piešķirt adresi: Susējas iela 3, Elkšņi, Elkšņu pag., 

Viesītes nov. 

Konstatēts, ka zemes ierīcība šeit nav nepieciešama. Iecere nav pretrunā ar Viesītes novada teritorijas  

plānojumu. 

Izskatot  iesniegumu un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Viesītes novada pašvaldības 

20.06.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.2019/3 (prot. Nr.7;1.8#) „Viesītes novada teritorijas plānojuma 

grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un  apbūves noteikumi’’, ņemot vērā Finanšu komitejas, Sociālo, 

izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas 

komitejas 2020.gada 11.novembra apvienotās sēdes lēmumu,  atklāti balsojot, par-8 balsis (Alfons Žuks, 

Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-

nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1.Atļaut  --------------------atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56580060027,  ar platību 0,2 ha,  

no piederošā nekustamā īpašuma ‘’Sietnieki’’, Elkšņu pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56580060027. 

2. Atdalītajai  zemes vienībai piešķirt adresi: Susējas iela 3, Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes nov. 

3. Noteikt lietošanas mērķi: 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve. 

Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā.  

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei  

27.# 

Par nekustamā īpašuma ‘’Sieti’’, Elkšņu pag., Viesītes nov. sadalīšanu 

J.Līcis  

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatīts J.E.----------------- 2020.gada 21.oktobra iesniegums par piederošā nekustamā īpašuma  ‘’Sieti’’, Elkšņu 

pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56580060122,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56580060176 

sadalīšanu 2(divās) zemes vienībās, saskaņā ar grafisko pielikumu.  

Konstatēts, ka no zemes vienības tiek atdalīti apmēram 2,0 ha zemes. Nepieciešams zemes ierīcības projekts. 

Komiteja konstatē, ka personu  iecere  nav pretrunā ar Viesītes novada teritorijas  plānojumu un Ministru kabineta 

noteikumiem.  

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 Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 

11.novembra apvienotās sēdes lēmumu,  atklāti balsojot, par-8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes 

novada dome NOLEMJ: 
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1.Atļaut -------------------sadalīt  piederošā nekustamā īpašuma  ‘’Sieti’’, Elkšņu pag., Viesītes nov., ar 

kadastra numuru 56580060122,  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56580060176   2(divās) zemes vienībās, 

atdalot apbūves (drupas) zemi apmēram 2,0 ha platībā,  saskaņā ar grafisko pielikumu, izstrādājot zemes ierīcības 

projektu.  

2.Apstiprināt darba uzdevumu un nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādāšanai zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 56580060176  sadalīšanai   (Darba uzdevums un nosacījumu pievienoti pielikumā Nr.1). 

Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā.  

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei  

 

28.# 

Par  Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma  

atsavināšanas  procesa uzsākšanu 

J.Līcis, M.Lācis, S.Lūse, P.Līcis, I.Erte 
J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.  

M.Lācis- atbalsta īpašuma atsavināšanu.  

Vai pašvaldība un iesnieguma rakstītājs ir informēti  par īpašuma stāvokli un zina, ka tur ir nelegāla 

izgāztuve, kur notiek arī atkritumu dedzināšana. Lai jaunais īpašnieks ir lietas kursā par šo vietu, par 

stāvokli tur, lai neprasa jaunajam īpašniekam atbildību par šo izgāztuvi. Vai nebūs iesniegums pašvaldībai 

iesaistīties teritorijas sakārtošanā.  

Ir ēka uz zemes vienības, kas nepieder pašvaldībai 

S.Lūse- viss tiks savākts. 

I.Erte- izsoles noteikumos, kā parasti,  tiks iekļauta visa nepieciešamā un saistošā šī informācija. Arī šo 

faktu iekļaus. Varam vērtēt tikai vienu ēku, kas pieder pašvaldībai un to arī varam pārdot., norādot, ka uz 

zemes vienības ir ēka, kas pieder kādai nezināmai personai., jo valsts kadastrā īpašnieks nav reģistrējies. 

A.Žuks- Ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

 
Izskatīts G.S.------iesniegums par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

‘’Darbnīcas’’, Elkšņu pag., Viesītes nov. ar kadastra Nr. 56580060191, atsavināšanas procesa uzsākšanu. 

Konstatēts, ka šis zemes īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju pildīšanai un to nevar izmantot 

funkciju veikšanai. Īpašums netiek apsaimniekots un par to arī netiek maksāts nekustamā īpašuma 

nodoklis, kas ir zaudējums pašvaldības budžetam. Īpašums ir reģistrēts zemesgrāmata, tas jānovērtē un 

jāpiedāvā atsavināšanai. Īpašums sastāv no zemes vienības 3,02 ha platībā un vienas nedzīvojamās ēkas. 

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, ņemot vērā Finanšu 

komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un 

īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 11.novembra apvienotās sēdes lēmumu,  atklāti balsojot, 

par-8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta 

Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

                 Novērtēt Viesītes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu  ‘’Darbnīcas’’, Elkšņu 

pag., Viesītes nov. ar kadastra Nr. 56580060191  un uzsākt atsavināšanas procesu. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei  

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

29.# 

Par  īpašuma tiesību nostiprināšanu uz Viesītes novada pašvaldībai piekritīgo zemes īpašumu 

un atsavināšanas procesa uzsākšanu 

J.Līcis 
J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 
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Izskatīts G.S.-------------iesniegums par zemes vienības Viesītes novada Elkšņu pagastā ar kadastra apzīmējumu 

56580060170, ar platību 0,6 ha ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu. 

  

Konstatēts, ka zemes vienība ir lauksaimniecības zeme un pašvaldības autonomās funkcijās nav noteikta 

nodarbošanās ar lauksaimniecību. Līdz ar to zemes īpašums nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju veikšanai. 

Nepieciešams uzmērīt zemes vienību,  īpašumu ierakstīt zemesgrāmatā un sagatavot atsavināšanai.  

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, ņemot vērā Finanšu 

komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 11.novembra apvienotās sēdes lēmumu,  atklāti balsojot, par-8 balsis 

(Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, 

Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Ierakstīt zemesgrāmatā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56580060170, Elkšņu pag.,  

Viesītes nov.,  un nostiprināt Viesītes novada pašvaldībai uz to īpašuma tiesības 

2. Zemes īpašumam piešķirt nosaukumu “Kalnlejas”, Elkšņu pag., Viesītes nov. 

3. Noteikt zemes lietošanas mērķis: 0101 zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir 

lauksaimniecība. 

Izpildei: pašvaldības juristei  

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

30.# 

Par  nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Izskatīts SIA ‘’B&B struktūra’’, reģ. Nr. 42403005357, jurid. adrese: Atbrīvošanas aleja 118, Rēzekne, 

LV- 4601 iesniegums par nosaukuma piešķiršanu nekustamā īpašuma ‘’Bajāri’’, Viesītes pag., Viesītes 

nov. ar kadastra numuru56350130001, atdalāmajai projektētajai zemes vienībai ar platību 5.90 ha , ar 

kadastra apzīmējumu 56350130103. Tiek lūgts piešķirt nosaukumu ‘’Bajāru mežs’’. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 12.pants paredz nosaukuma piešķiršanu īpašumam. 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 12.pantu, ņemot vērā Finanšu 

komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un 

īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 11.novembra apvienotās sēdes lēmumu,  atklāti balsojot, 

par -8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta 

Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

     

                 Nekustamā īpašuma ‘’Bajāri’’, Viesītes pag., Viesītes nov. ar kadastra numuru 56350130001, 

atdalāmajai projektētajai zemes vienībai ar platību 5.90 ha, ar kadastra apzīmējumu 56350130103, piešķirt 

nosaukumu ‘’Bajāru mežs’’, Viesītes pag., Viesītes nov.  

 

Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā.  

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei  

 
31.# 

Par izmaiņām Valsts kadastra reģistrā, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Viesītes novada pašvaldībai  uz zemes īpašumu un starpgabala statusa piešķiršanu. 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 
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Izskatīts pašvaldības nekustamo īpašumu vecākās specialists Svetlanas Puzānes iesniegums par  Viesītes novada 

pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma Rites pagastā, Viesītes nov. ar kadastra numuru 56800010054, 

sastāvoša no trim zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 56800030044, 56800040053 un 56800010054, 

sadalīšanu atsevišķos īpašumos ar vienu zemes vienību, jo zemes vienības atrodas dažādās Rites pagasta vietās 

un uz vienu no tām iesniegts iesniegums par atsavināšanas ierosinājumu. 

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likumu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas 11.punktu, LR Ministru 

kabineta 10.04.2012. noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas 

noteikumi” , 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 Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības, lauksaimniecības 

un  īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 11.novembra apvienotās sēdes lēmumu,  atklāti balsojot, 

par-8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris 

Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1.Sadalīt Viesītes novada pašvaldībai piekrītošo zemes īpašumu Rites pagastā, Viesītes novadā ar kadastra 

numuru 56800010054  3 (trīs) īpašumos ar vienu zemes vienību: 

1.1.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56800030044  ar platību 3,7 ha piešķirt nosaukumu 

“Ceplīšu mežs”,  Rites pag., Viesītes nov. 

Zemes lietošanas mērķis- 0201, zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir mežsaimniecība. 

Zemes vienībai piešķirt starpgabala statusu- nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam.  

1.2.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56800040053 ar platību 5,6 ha piešķirt nosaukumu un 

saglabāt adresi “Gastalāni”,  Rites pag., Viesītes nov.  

Zemes lietošanas mērķis- 0101, zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir lauksaimniecība. 

1.3.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56800010054 ar platību 11.4 ha piešķirt nosaukumu 

“Vīnkalni”,  Rites pag., Viesītes nov.  

           Zemes lietošanas mērķis- 0101, zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir lauksaimniecība. 

2. Veikt izmaiņas Valsts kadastra reģistrā. 

3. Īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā un  uzsākt īpašumu atsavināšanas procesu likumā noteiktā kārtībā. 

Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā.  

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei, pašvaldības juristei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

32.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Smilšu iela 37B , Viesīte, 

Viesītes nov., sadalīšanu 

J.Līcis, M.Lācis, I.Erte 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.  

M.Lācis- iebilst projektam. No vienas puses pilnībā uzticos iesnieguma rakstītājiem un atbalstu, ka 

mazdārziņa daļas nonāktu šo personu īpašumā. Bet ir dažas nianses. Runa tomēr iet par Riekstu mežu, kas 

nav norādīts lēmumprojektā.  Nav pievienota grafiskā daļa, lai būtu skaidri saprotama dalīšanas robeža un 

nav norādītas arī atdalāmo zemes gabalu vēlamās platības. Skaidrs ir tikai tas, ka Riekstu mežu 

nepieciešams sadalīt četrās daļās. Varbūt vienādās.  

I.Erte- iepazīstina ar sadalījuma plānu, kas pievienots iesniegumiem. Riekstu mežs netiek dalīts, tikai 

zemes vienības, mazdāŗziņu zeme,  kuras šobrīd ir piegulošas īpašumiem.  

M.Lācis- tad iebildumu nav. 

A.Žuks- Ierosina apstiprināt lēmuma projektu 

Deputātiem iebildumu nav. 

Izskatīti L.Š.---------------V.R.-------- un V.K.-----------  iesniegumi, kuros tiek lūgts uzsākt zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 56150010072, kas pieguļ iesniedzēju īpašumiem, atsavināšanas procesa 

uzsākšanu. Pielikumā iesniegts plānotās zemes skices.  
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Konstatēts, ka iecere nav pretrunā ar Viesītes novada teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas 

izmantošanas un  apbūves noteikumiem’’. 

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likumu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas 11.punktu, LR 

Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumiem Nr.263  „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu 

aktualizācijas noteikumi”,  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 Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 11.novembra 

apvienotās sēdes lēmumu,  atklāti balsojot, par-8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 

Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Sadalīt Viesītes novada pašvaldībai piederošo nekustamo  īpašumu Smilšu iela 37B, Viesīte, Viesītes 

nov., ar kadastra Nr.56150010074, ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 56150010072, četras  zemes 

vienībās saskaņā ar grafisko pielikumu, izstrādājot zemes ierīcības projektu.  

2.Apstiprināt darba uzdevumu un nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādāšanai zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 56150010074  sadalīšanai   (darba uzdevums un nosacījumu pievienoti pielikumā). 

Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā.  

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei, pašvaldības juristei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

33.# 

Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

J.Līcis 
J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

2020.gada 27.oktobrī ir saņemts G.C.------------- iesniegums, kurā  lūdz nodot īpašumā bez atlīdzības atbilstošas 

domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800040163, piederošā dzīvokļa Nr.15, kas 

atrodas  ''Druviņas 6’’, Cīruļi, Rites pag.,  Viesītes nov., uzturēšanai.   

Šīs domājamās daļas ir 614/10797 no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800040163 ar platību 0,644 

ha. 

Izskatot iesniegumu un pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

75.panta 4.p., ņemot vērā Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 

Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 11.novembra apvienotās sēdes 

lēmumu,  atklāti balsojot, par-8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, 

Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1.Nodot bez atlīdzības 614/10797 domājamās daļas no zemes vienības 0.644 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 56800040163 ---------------dzīvokļa Nr.15, kas atrodas ''Druviņas 6’’,  Cīruļi, Rites pag., Viesītes 

nov.,  uzturēšanai. 

2. Slēgt līgumu -------par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 
 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

34.# 

Par izmaiņām Valsts kadastra reģistrā,  īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā Viesītes 

novada pašvaldībai uz zemes īpašumu un starpgabala statusa piešķiršanu 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.  
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A.Žuks- Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 
Izskatīts H.Z.-----------11.11.2020. iesniegums ar lūgumu uzsākt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

56150010263 un 56150010062 daļas atsavināšanas  procesu. 

 

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likumu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas 11.punktu, LR 

Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumiem Nr.263  „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu 

aktualizācijas noteikumi” , 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 Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas, Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2020.gada 11.novembra 

apvienotās sēdes lēmumu,  atklāti balsojot, par-8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 

Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes 

novada dome NOLEMJ: 

1. Sadalīt Viesītes novada pašvaldībai piekrītošo  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

56150010263 divās zemes vienībās ( skatīt grafisko pielikumu); 

2. Sadalīt Viesītes novada pašvaldībai piekrītošo  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

56150010062 divās zemes vienības ( skatīt grafisko pielikumu); 

3. Apvienot projektējamās zemes vienības Nr.1 vienā zemes vienībā, izveidojot atsevišķu īpašumu. 

4. Apvienotajai projektējamai zemes vienībai piešķirt adresi Raiņa iela 3B, Viesīte, Viesītes nov., 

LV 5237.  

     4.1. Noteikt starpgabalu statusu projektējamai zemes vienībai Raiņa iela 3B- nav nodrošināta 

piekļuve koplietošanas ceļiem vai ielai. 

               4.2. Zemes lietošanas mērķis- 0502- pagaidu atļautā zemes  izmantošana sakņu dārziem. 

          5. Veikt izmaiņas Valsts kadastra reģistrā. 

          6. Īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā un  uzsākt īpašumu atsavināšanas procesu likumā noteiktā    

kārtībā. 

Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā.  

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei, pašvaldības juristei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

35.# 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem 

“Sīļi” Rites pag., Viesītes nov. 

A.Žuks 
J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 
2020.gada 16.novembrī ir saņemts SIA “MKM GEO”, reģistrācijas numurs 45403054222,  iesniegums 

par zemes ierīcības projekta “Sīļi” Rites pag., Viesītes nov. apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 56800040050, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu.  

Pamatojoties uz  SIA “MKM GEO” 2020.gada 16.novembra  iesniegumu un Zemes ierīcības likumu, 

Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 ‘’Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi’’11.6.punktu, 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’’, atklāti balsojot, par-8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 

Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes 

novada dome NOLEMJ: 

 1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Sīļi”, Rites pagasts, 

Viesītes novads, īpašuma kadastra numurs 56800040050, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

56800040050. 
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 2. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķus noteikt atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”: 

2.1. 1.projektētajai zemes vienībai (kadastra apzīmējums 56800040306, platība 2,5 ha ) – 

piešķirt jaunu nosaukumu “Mazsīļi”, Rites pag., Viesītes nov.  

Nekustama īpašuma lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (NĪLM kods 0201); 

2.2. 2. projektētajai zemes vienībai (kadastra apzīmējums 56800040307, platība 13.0 ha) – 

saglabāt  nosaukumu/ adresi “Sīļi”, Rites pag., Viesītes nov.  

 Nekustama īpašuma lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101); 

2.3. 3. projektētajai zemes vienībai (kadastra apzīmējums 56800040308, platība 9,5 ha ) 

piešķirt jaunu nosaukumu/adresi “Jaunsīļi”, Rites pag., Viesītes nov.  

Nekustama īpašuma lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).  

Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā.  

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei, pašvaldības juristei 

 

 

Sēde beidzas: plkst. 15.30 

 

 

Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks 2020.gada 17.decembrī. 

 

Ar pilnu domes sēdes debašu tekstu var iepazīties domes sēdes audioierakstā pašvaldības mājaslapā 

www.viesite.lv 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs           (personiskais paraksts)                                                A.Žuks 

25.11.2020. 

 

Protokoliste               (personiskais paraksts)                                                           D.Vītola 

25.11.2020. 
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