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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 

Viesītes novada Viesītē, Smilšu ielā 2 
2021.gada 18.februārī                                                                                                                      Nr.2 

 

Sēde sasaukta  plkst.14.00  

Sēdi atklāj  plkst.14.00 

 

Sēdi vada: 

Novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks  

Sēdi protokolē: 

Pašvaldības kancelejas vadītāja Daina Vītola 

 

Piedalās novada domes deputāti: Svetlana Andruškeviča., Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta 

Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis. 

 

Nepiedalās: Roberts Orups- slimības dēļ, Modris Lāčplēsis – darba pienākumi KS “Poceri” 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Sanita lūse- pašvaldības izpilddirektore 

Ināra Erte- pašvaldības juriste 

Karīna Frolova- finansistes p.i. 

Gints Grinbergs- datortīkla administrators   

 

 

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs        

Alfons Žuks  atklāj domes sēdi 

 

A.Žuks – Ierosina apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 31.jautājumu. 

Deputātiem iebildumu nav.  

Atklāti balsojot, par – 7  balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,  

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

                                         

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 31.jautājumu. 

 

P.Līcis- jautā par informatīvajiem jautājumiem, vai neko neatskaitīsies. 

A.Žuks- ziņo, ka beidzies iepirkums Smilšu ielas rekonstrukcijai, izsludināts iepirkums ūdensvada 

izbūvei Biržu, Kalna ielās Viesītē, Ielu apgaismojuma izbūvei, Sporta ielas daudzdzīvokļu māju 

iekšpagalmu izbūvei. Turpināsies Meža  ielas uzlabošanas darbi (gan  virzienā no apļa  uz Neretas pusi, 

gan uz Jēkabpils pusi). Izsludināts iepirkums uz ielu apgaismojumu Rites pagastā (Cīruļu ciemā) un  

Saukas pagastā (Dūņupes iela).  Beidzies iepirkums Elkšņu pagasta kultūras nama jumta rekonstrukcijai. 

J.Līcis- jārisina jautājums par katlu mājas rekonstrukciju Elkšņu kultūras namā, par pāreju uz granulu 

apkuri. 

A.Žuks- jā to var darīt, kad būs noslēgts līgums par jumta rekonstrukciju. 

J.Līcis- ļoti nopietni jādomā par iepirkumu plānu 2021.gadam.  

 

mailto:dome@viesite.lv
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DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Rolandi”, Elkšņu pagastā, 

atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

2. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ziedoņa krasts”, Viesītes 

pagastā, atkārtotas, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola 

apstiprināšanu. 

Ziņo:A.Žuks 

3. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Dārziņi”, Viesītes pagastā, uz 

pirmpirkumu tiesīgo personu, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola 

apstiprināšanu. 

Ziņo:A.Žuks 

4. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemes vienības, kas atrodas Saukas 

pagastā nekustamajā īpašumā “Jaunsauka”, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles 

protokola apstiprināšanu. 

Ziņo:A.Žuks 

5. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Jaunā iela 4-9, Elkšņi,  Elkšņu 

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

Nr.202/9 apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

6. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ievu Grāvis”, Viesītes pag., 

Viesītes nov., atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/10 

apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

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

nov., atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/11 

apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

8. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vītoliņi”, Rites pag., Viesītes 

nov., atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/12 

apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

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

nov., atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/13 

apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

10. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kārļa iela 3, Viesīte, Viesītes 

nov., atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/14 

apstiprināšanu. 

A.Žuks 

11. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās cirsmas izsoli un izsoles noteikumu Nr.2021/15 

apstiprināšanu.. 

Ziņo: A.Žuks,  

12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

            Ziņo: A.Žuks 

13.Par nolietoto pamatlīdzekļu norakstīšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu (no 1 personas). 

Ziņo: A.Žuks 

15. Par materiālo atbalstu ēdināšanai. 

            Ziņo: A.Žuks 

16. Par laukumu asfaltēšanu. 

Ziņo:  A.Žuks 
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17. Par pašvaldības līdzfinansējumu biedrības “Saukas dabas parka biedrība” projektam “Zivju 

resursu papildināšana Saukas ezerā” . 

Ziņo: A.Žuks 

18. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

Ziņo: S.Lūse 

19. Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā. 

Ziņo: J.Līcis 

20. Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā. 

Ziņo: J.Līcis 

21. Par zemes nodošanu īpašuma bez atlīdzības. 

Ziņo: J.Līcis 

22. Par zemes nodošanu īpašuma bez atlīdzības. 

Ziņo: J.Līcis 

23. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

24. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma Saukas pagastā. 

Ziņo: J.Līcis 

25. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma  Elkšņu pagastā. 

Ziņo: J.Līcis 

26. Par nekustamā īpašuma Saukas pagastā sadalīšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

27. Par nekustamā īpašuma  Viesītes pagastā sadalīšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

28. Par grozījumiem zemes nomas līgumos. 

Ziņo: J.Līcis 

29. Par medību tiesību piešķiršanu. 

Ziņo: J.Līcis 

30. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu mežā. 

Ziņo: J.Līcis 

31. Par nekustamā īpašuma Viesītes pagastā, atsavināšanas piedāvājumu. 

Ziņo: J.Līcis 

 

1.# 

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

Viesītes nov., ar kadastra numuru 56580060050,  atklātas, mutiskas izsoles ar 

augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

     Saskaņā ar 2021.gada 5.februārī notikušo  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli Viesītes novada 

pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam ‘’Rolandi’’, Elkšņu pag., Viesītes nov.,  ar kadastra 

numuru 56580060050,  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.decembra lēmumu Nr.7 (prot.Nr.15) ''Par Viesītes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Rolandi’’, Elkšņu pag., Viesītes nov., atklātu, mutisku izsoli 

ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/60 apstiprināšanu’’, Viesītes novada pašvaldības 

grāmatvedības metodiku 2019.-2023.gadam, domes Finanšu komitejas 2021.gada 10.februāra sēdes 

lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par – 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 

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

NOLEMJ:      
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1. Apstiprināt  2021.gada 5.februāra atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles 

protokolu par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Rolandi”, Elkšņu pag., 

Viesītes nov., ar kadastra numuru 56580060050,  izsoli. 

2. Objekta nosolītā cena:  EUR 6350.00 (seši tūkstoši trīs simti piecdesmit 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 

 

2.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ziedoņa krasts”, 

Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56350060181, atkārtotas, atklātas, 

mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

     Saskaņā ar 2021.gada 5.februārī notikušo  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli Viesītes novada 

pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam ‘’Ziedoņa krasts’’, Viesītes pag., Viesītes nov.,  ar 

kadastra numuru 56350060181,  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.decembra lēmumu Nr.9 (prot.Nr.15) ''Par Viesītes 

novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Ziedoņa krasts’’, Viesītes pag., Viesītes nov., 

atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/62 apstiprināšanu’’, 

Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības metodiku 2019.-2023.gadam, domes Finanšu komitejas 

2021.gada 10.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par – 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret- nav, atturas-

nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:           

1. Apstiprināt  2021.gada 5.februāra atkārtotas, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli 

izsoles protokolu, par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ziedoņa krasts”, 

Viesītes pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56350060181, izsoli.   

2. Objekta nosolītā cena: EUR 7640.00 (septiņi tūkstoši seši simti četrdesmit 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 

 

3.# 

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

Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56350150114,  uz pirmpirkumu tiesīgo personu,  

mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

Saskaņā ar 2020.gada 17.decembra Viesītes novada domes lēmumu  nr.8, prot. Nr.15 ‘’Par Viesītes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Dārziņi’’, Viesītes pag., Viesītes nov., atklātu, mutisku izsoli 

ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.2020/61 apstiprināšanu’’, tika izsludināta izsole minētajam īpašumam. 

Tika noteikta īpašuma nosacītā un izsoles sākumcena EUR 4280.00 (četri tūkstoši divi simti astoņdesmit 

euro un 00 centu) apmērā. 
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Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otrā daļa nosaka, ka likuma 4.panta ceturtajā daļā 

minētās mantas (īpašums ‘’Dārziņi’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56350150114 

attiecināms un šo pantu un tā daļu-starpgabala statuss), atsavināšana izsludināma kā izsole, taču īpašumu, 

kuri robežojas ar izsolāmo mantu, īpašniekiem, ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo īpašumu, ja viņi mēneša 

laikā iesniedz pieteikumu par īpašuma pirkšanu. Tādā gadījumā īpašums tiek pārdots par nosacīto cenu. 

Publiska izsole tiek rīkota, ja uz pirmpirkumu tiesīgās personas uz īpašuma pirkšanu nepiesakās. Ja piesakās 

vairākas personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, izsole notiek to starpā. 

Uz īpašuma pirkšanu pirmpirkuma kārtībā pieteicās divas personas: ----------------------kā blakus esošā 

īpašuma īpašnieks un------------------, Viesītes nov., kā blakus esošā īpašuma -------------------īpašniece. 

Saskaņā ar 2021.gada 5.februārī notikušo  uz pirmpirkumu tiesīgo personu  mutisku izsoli ar augšupejošu 

soli, īpašumu nosolīja dalībnieks ar Nr.2 -----------------par summu EUR 4880.00 (četri tūkstoši astoņi simti 

astoņdesmit euro un 00 centi). 

Pamatojoties uz augstāk minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

14.panta trešo daļu, 4.panta ceturto daļu, kā arī 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 2017.decembra lēmumu Nr.8 (prot.Nr.15) ''Par Viesītes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Dārziņi’’, Viesītes pag., Viesītes nov., atklātu, mutisku izsoli 

ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/61 apstiprināšanu’’, Viesītes novada pašvaldības 

grāmatvedības metodiku 2019.-2023.gadam, domes Finanšu komitejas 2021.gada 10.februāra sēdes 

lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par – 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 

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

NOLEMJ:           

1.Apstiprināt 2021.gada 5.februāra, uz pirmpirkumu tiesīgo personu, mutiskas izsoles ar 

augšupejošu soli izsoles protokolu, par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

‘’Dārziņi’’, Viesītes pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56350150114, izsoli.   

2.Objekta nosolītā cena:  EUR 4880.00 ( četri tūkstoši astoņi simti astoņdesmit euro un 00 centi). 

Objektu nosolīja dalībnieks ar Nr. 2  ----------------------------- 

 

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 

4.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 568800600368008, kas atrodas Viesītes novada Saukas pagastā nekustamajā 

īpašumā “Jaunsauka”,  ar kadastra numuru 56880060036, atklātas, mutiskas izsoles ar 

augšupejošu soli  izsoles protokola apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 ‘’Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesību noteikumi’’ 32.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai 

mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un 

dokumentē izsoles procedūru. 

Saskaņā ar Viesītes novada domes 2021.gada 28.janvāra  lēmumu Nr.24 (prot.Nr.1) ''Par Viesītes novada 

pašvaldībai piederošās  neapbūvētās zemes vienības, kas atrodas Viesītes novada Saukas pagastā 

nekustamajā īpašumā ‘’Jaunsauka’’, nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu Nr.2021/8 apstiprināšanu’’  

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā  tika izsludināta atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli minētajai 

zemes vienībai. 

2021.gada 5.februārī notika izsole, uz kuru pieteicās viena persona un līdz ar to ieguva tiesības noslēgt 

zemes nomas līgumu uz 10(desmit) gadiem par cenu 120% no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, 

kas arī ir noteiktā nomas sākuma maksa. 
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Noteikumu 44.punkts nosaka, ka ja izsolei piesakās tikai viens pretendents, izsoli atzīst par notikušu. 

Iznomātājs ar pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas nav zemāka par iznomātāja noteikto 

izsoles sākuma nomas maksu. 

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. 

Pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas  likuma 6.1 panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2018.gada 

19.jūnija noteikumu nr.350 ‘’Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi’’ 31., punktu, 

32.punktu, 33.punktu, 34.punktu un 44.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem 

Nr.87 ''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs'', Viesītes novada pašvaldības 11.11.2010. saistošo 

noteikumu ’’Viesītes novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo neapbūvēto zemes gabalu, par kuriem 

tiek paredzēta paaugstināta nomas maksas procentu likme, iznomāšanas kārtība’’ 3.1. apakšpunktu, Viesītes 

novada domes 2021.gada 28.janvāra  lēmumu Nr.24 (prot.Nr.1) ''Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās  

neapbūvētās zemes vienības, kas atrodas Viesītes novada Saukas pagastā nekustamajā īpašumā 

‘’Jaunsauka’’, nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu Nr.2021/8 apstiprināšanu’’, Viesītes novada 

pašvaldības grāmatvedības metodiku 2019.-2023.gadam, domes Finanšu komitejas 2021.gada 10.februāra 

sēdes lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par – 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 

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

NOLEMJ:           

1. Apstiprināt 2021.gada 5.februāra atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles 

protokolu, par Viesītes novada pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 568800600368008, ar platību 0.1334 ha, kas atrodas Viesītes novada Saukas 

pagastā nekustamajā īpašumā ‘’Jaunsauka’’, ar kadastra  numuru 56880060036,  izsoli.  

2. Objekta nosolītā cena: 120% (viens simts divdesmit procenti) no zemes vienības kadastrālās 

vērtības gadā, nomas ilgums 10(desmit) gadi.  

3. Objektu nosolīja dalībnieks ar Nr.1 ------------------------------------. 

4. Lūgt Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par atļauju slēgt 

nomas līgumu. 

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

līgumu. 

6. Lēmuma izpildes kontroli veikt pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei. 

Izpildei: pašvaldības juristei līguma sagatavošanai 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, personai 

 

5.# 

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

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

noteikumu Nr.2021/9 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  un zemes 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.  

Trešā, atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli tiks rīkota 2021.gada 9.aprīlī  plkst.9.00. 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 un atkārtoto izsoli neviena persona nav pieteikusies. 
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Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punktu, var rīkot trešo 

izsoli, sākuma cenu samazinot ne vairāk kā par 60 procentiem. Atkārtotas izsoles sākuma cena tiek noteikta 

EUR 910.00 (deviņi simti desmit euro un 00 centi). Jāapstiprina izsoles noteikumi.  

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 1.pantu, 3.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 

1.punktu, 8.pantu, 10.panta pirmo daļu un 11.panta pirmo daļu, 32.panta otrās daļas 1.punktu,  likuma ''Par 

pašvaldībām'' 14.panta  pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr. 87 

''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs’’, domes Finanšu komitejas 2021.gada 10.februāra sēdes 

lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par – 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

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

56589000014, sākumcena  EUR 910.00 (deviņi simti desmit  euro un 00 centi).   

2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus  Nr.2021/9.  

3. Iecelt izsoles komisiju: Komisijas priekšsēdētājs-deputāts Anatolijs Kvitkovs, komisijas locekļi: 

deputāts Juris Līcis, deputāte Svetlana Andruškeviča, juriste Ināra Erte, finansistes p.i. Karīna Frolova. 

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

''Viesītes novada vēstis''. 

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

 

APSTIPRINĀTS 

Viesītes novada pašvaldības 

domes sēdē 2021.gada 18.februārī (prot.Nr.2) 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 18.februāra lēmumam Nr.5 (prot.Nr.2)  

Dzīvokļa īpašuma Jaunā  iela 4-9, Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes nov.,  

 trešās, atklātas, mutiskas  izsoles ar augšupejošu soli  noteikumi Nr.2021/9 

Viesītes novada Viesītē 

1. Vispārīgie noteikumi. 

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 910.00 (deviņi simti desmit  euro un 00 centi). 

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

4. Apgrūtinājumi: nav  

 

5. Izsole notiks  2021.gada 9.aprīlī plkst. 9.00 Viesītes novada, Viesītē, Brīvības ielā 10. 

 

6.Izsoles norise: Trešā, atklāta, mutiska  izsole ar augšupejošu soli. Izsole notiks vienā kārtā. Izsolē var 

piedalīties fiziskas un juridiskas personas. 

7.Izsoles dalībnieku reģistrācija: 
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7.1.Pieteikumu  izsolei var iesniegt līdz 2021.gada 8.aprīlim, 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  nekustamā īpašuma “Ievu Grāvis”, Viesītes  

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

Nr.2021/10 apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

Nekustamais īpašums ‘’Ievu Grāvis’’, Viesītes pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56350110104 sastāv 

no vienas zemes vienības 5,72 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56350110185. Īpašuma tiesības Viesītes 

novada pašvaldībai uz to nostiprinātas  Viesītes pagasta zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 100000596777. 

 Īpašums ir lauksaimniecības zeme. Pircējam jāatbilst likuma ‘’Par zemes privatizāciju lauku apvidos’’ 

noteiktajām prasībām, kā tiesīgam pirkt lauksaimniecības zemi. 

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli tiks rīkota 2021.gada  9.aprīlī  plkst.9.30. Izsoles solis EUR 

100.00 (viens simts euro un 00 centi). 

Pamatojoties uz sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja vērtējumu, īpašuma tirgus vērtība ir noteikta EUR 

9900.00 (deviņi tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi). Īpašuma kadastrālā vērtība ir zemāka par tirgus 

mailto:dome@viesite.lv
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novērtējumu. Robežu plāna izgatavošanas izmaksas ir EUR 895.40,  vērtēšanas izmaksas ir EUR 

290.00.Izsoles sākumcena tiek noteikta EUR 11100.00 (vienpadsmit tūkstoši viens simts 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,  likuma ''Par pašvaldībām'' 

14.panta  pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr. 87 

''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs’’, domes Finanšu komitejas 2021.gada 10.februāra sēdes 

lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par – 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 

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

NOLEMJ:      

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

piederošo nekustamo īpašumu ‘’Ievu Grāvis’’, Viesītes pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 

56350110104, izsoles sākuma cena  EUR 11100.00 (vienpadsmit tūkstoši viens simts   euro un 00 centi).   

2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus Nr.2021/ 10.  

3. Iecelt izsoles komisiju: Komisijas priekšsēdētājs-deputāts Anatolijs Kvitkovs, komisijas locekļi: 

deputāts Juris Līcis, deputāte Svetlana Andruškeviča, juriste Ināra Erte, finansistes p.i. Karīna Frolova. 

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

''Viesītes novada vēstis''. 

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

 

 

APSTIPRINĀTS 

Viesītes novada pašvaldības 

domes sēdē 2021.gada 18.februārī (prot.Nr.2) 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 18.februāra lēmumam Nr.6 (prot.Nr.2)  

 

Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

‘’Ievu Grāvis’’, Viesītes pag., Viesītes nov.,ar kadastra Nr. 56350110104, 

Izsoles noteikumi Nr.2021/ 10 

Viesītes novada Viesītē 

1.Vispārīgie noteikumi. 

1.1.Atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Viesītes novada pašvaldībai piederošais nekustamais 

īpašums ‘’Ievu Grāvis’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr.56350110104, kas sastāv no vienas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 56350110185, ar platību 5.72 ha- turpmāk īpašums.  

1.2.Apgrūtinājumi:zemesgrāmatā reģistrētu apgrūtinājumu nav. 

1.3.Nav personu, kurām ir  pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.  

1.4. Uz  īpašuma  noslēgts zemes nomas līguma līdz 2024.gada 31.decembrim.   

1.5. Uz zemes vienības neatrodas būves. 

1.6. Īpašumā dominējošā ir lauksaimniecības zeme. Zemi drīkst iegādāties persona, kura atbilst likuma ‘’Par zeme 

privatizāciju lauku apvidos’’ nosacījumiem, kā tiesīga iegādāties lauksaimniecības zemi. 

1.7.Īpašuma  izsoles sākumcena – 11100.00 EUR (vienpadsmit tūkstoši viens simts  euro un 00 centi). 

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

1.9.Izsoles mērķis - pārdot  īpašumu par iespējami augstāko cenu, nosakot pretendentu, kas šādu cenu piedāvās, 

mutiskā izsolē. 
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1.10.Drošības nauda jāiemaksā līdz 2021.gada 8.aprīlim Viesītes novada pašvaldībai reģ.Nr.90000045353,  bankā: 

SEB banka, konta Nr.LV66UNLA0009013130395. 

1.11.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  – 1110.00 EUR (viens tūkstotis viens simts desmit euro un 00 centi) ar norādi ‘’Ievu 

Grāvis’’, Viesītes pag., Viesītes nov. 

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 8.aprīlim darba 

laikā,  Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov., vai elektroniski  ar elektronisko parakstu uz e-pastu: 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 pilnvaras kopija, ja nepieciešama,  (pirms izsoles jāuzrāda oriģināls);  

4.1.2.2. personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles; 

4.1.2.5. pieteikums.  

4.2. Izsoles dalībnieki pirms izsoles paraksta izsoles noteikumus un saņem kartīti ar dalībnieka reģistrācijas numuru.  

5. Izsoles norise. 

5.1. Izsole notiks Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov.,  

2021.gada 9.aprīlī  plkst.9.30. 

5.2. Izsoli vada izsoles vadītājs. Vadītājs, atklājot izsoli, nosauc savu vārdu, uzvārdu un katra izsoles komisijas 

locekļa uzvārdu, raksturo nekustamo īpašumu un paziņo tā sākotnējo cenu, kā arī summu, par kādu cena katrā 

nākamajā solī tiek paaugstināta, t.i. ne mazāk par 100,- EUR (viens simts euro). 

5.3. Sākot izsoli, komisija sastāda dalībnieku sarakstu. Izsole tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo izsoles 

vadītāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi izsoles komisijas locekļi.  

5.4. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs paziņo pirmā 

solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks 

apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. Ja neviens no izsoles dalībniekiem vairs 

augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto visaugstāko piedāvāto cenu un fiksē to ar piesitienu. 

Pēdējais piesitiens aizstāj izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš ir pieņēmis vairāksolījumu, un šis piesitiens noslēdz 

pārdošanu. Ja vairāki dalībnieki nosauc vienu visaugstāko cenu, izsoles vadītājs kā solījumu pieņem tikai pirmo 

cenas pieteikumu. 

5.5. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, ar savu parakstu protokolā apliecina savu gribu pirkt 

nekustamo īpašumu par nosolīto, protokolā norādīto cenu. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis nekustamo īpašumu, bet 

neparakstās protokolā, tādējādi atsakās no nosolītā nekustamā īpašuma. Viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku 

saraksta un viņam netiek atmaksāta drošības nauda. Nekustamā īpašuma pirkšana tiek piedāvāta izsoles dalībniekam, 

kas nosolījis nākamo augstāko cenu. 

5.6. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, septiņu darba dienu laikā tiek atmaksāta 

drošības nauda, ja izsoles dalībnieks ir izpildījis izsoles noteikumos fiksētās prasības. Drošības nauda tiek atmaksāta, 

pārskaitot uz kontu, no kura summa saņemta. 
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6. Izsoles rezultātu apstiprināšana. 

6.1. Izsoles komisija par  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. 

6.2. Viesītes novada dome apstiprina izsoles rezultātus nākamajā domes sēdē un nodod pārdošanas piekrišanai 

apvienotajā finanšu komisijā, ja tas nepieciešams. 

6.3. Pēc izsoles vai apvienotās finanšu komisijas piekrišanas pārdošanai saņemšanas, ja tāda nepieciešama, 

nosolītājam tiek izrakstīts rēķins. 

7. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība. 

7.1. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis visaugstāko cenu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas 

ir jānomaksā summa, ko veido starpība starp nosolīto cenu un drošības naudu.  

7.2. Ja izsoles dalībnieks noteiktajā laikā  nav nomaksājis rēķinus, viņš zaudē tiesības uz  īpašuma pirkšanu. 

Drošības nauda attiecīgajam izsoles dalībniekam netiek atmaksāta. Izsoles komisija informē par šo faktu pašvaldību 

un piedāvā īpašumu pirkt izsoles dalībniekam, kas izsolē nosolījis nākamo augstāko cenu. 

7.3. Septiņu dienu laikā pēc nosolītās summas samaksas 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  izsoles dienas. 

8. Nenotikusi izsole. 

8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

8.1.1. īpašumu pērk vienīgā uz pirmpirkumu tiesīgā persona; 

8.1.2. uz izsoli neierodas neviens noteiktajā laikā reģistrējies izsoles dalībnieks; 

8.1.3. sākumcena nav pārsolīta; 

8.1.4. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 

8.1.5. nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu. 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                                    A.Žuks 

 

7.# 

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

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

Nr.2021/11 apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Nekustamais īpašums ‘’Viesītes’’, Viesītes pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56350050034 sastāv 

no vienas zemes vienības 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 563500050071. Īpašuma tiesības 

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

100000596181. 

Īpašums ir lauksaimniecības zeme. Pircējam jāatbilst likuma ‘’Par zemes privatizāciju lauku apvidos’’ 

noteiktajām prasībām, kā tiesīgam pirkt lauksaimniecības zemi. 

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli tiks rīkota 2021.gada  9.aprīlī  plkst.10.00. Izsoles solis 

EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi). 

Pamatojoties uz sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja vērtējumu, īpašuma tirgus vērtība ir noteikta 

EUR 2300.00 (divi tūkstoši trīs simti euro un 00 centi). Īpašuma kadastrālā vērtība ir zemāka par tirgus 

novērtējumu. Robežu plāna izgatavošanas izmaksas ir EUR 907.50,  vērtēšanas izmaksas ir EUR 

290.00.Izsoles sākumcena tiek noteikta EUR 3500.00 (trīs tūkstoši pieci simti euro un 00 centi). 
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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,  likuma ''Par pašvaldībām'' 

14.panta  pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr. 87 

''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs’’, domes Finanšu komitejas 2021.gada 10.februāra 

sēdes lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par – 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

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

dome NOLEMJ:      

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

piederošo nekustamo īpašumu ‘’Viesītes’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 

56350050034, izsoles sākuma cena  EUR 3500.00 (trīs tūkstoši pieci simti  euro un 00 centi).   

2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus  Nr.2021/11.  

3. Iecelt izsoles komisiju:  Komisijas priekšsēdētājs-deputāts Anatolijs Kvitkovs, komisijas 

locekļi: deputāts Juris Līcis, deputāte Svetlana Andruškeviča, juriste Ināra Erte, finansistes p.i. Karīna 

Frolova. 

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

izdevumā ''Viesītes novada vēstis''. 

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

 

 

APSTIPRINĀTS 

Viesītes novada pašvaldības 

domes sēdē 2021.gada 18.februārī (prot.Nr.2) 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 18.februāra lēmumam Nr.7 (prot.Nr.2)  

Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

‘’Viesītes’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56350050034, 

Izsoles noteikumi Nr.2021/11 

Viesītes novada Viesītē 

1.Vispārīgie noteikumi. 

1.1.Atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Viesītes novada pašvaldībai piederošais nekustamais 

īpašums ‘’Viesītes’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr.56350050034, kas sastāv no vienas zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 56350050071, ar platību 1,91 ha- turpmāk īpašums.  

1.2.Apgrūtinājumi:zemesgrāmatā reģistrētu apgrūtinājumu nav. 

1.3.Nav personu, kurām ir  pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.  

1.4. Uz zemes vienības neatrodas būves. 

1.5. Īpašumā dominējošā ir lauksaimniecības zeme. Zemi drīkst iegādāties persona, kura atbilst likuma ‘’Par zeme 

privatizāciju lauku apvidos’’ nosacījumiem, kā tiesīga iegādāties lauksaimniecības zemi. 

1.6.Īpašuma  izsoles sākumcena – 3500.00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti  euro un 00 centi). 

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

1.8.Izsoles mērķis - pārdot  īpašumu par iespējami augstāko cenu, nosakot pretendentu, kas šādu cenu piedāvās, 

mutiskā izsolē. 

1.9.Drošības nauda jāiemaksā līdz 2021.gada 8.aprīlim Viesītes novada pašvaldībai reģ.Nr.90000045353,  bankā: 

SEB banka, konta Nr.LV66UNLA0009013130395. 
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1.10.Maksājumi uzskatāmi par samaksātiem datumā, kurā tie ir ienākuši Viesītes novada pašvaldības norādītajā 

kontā. 

2.Informācijas publicēšanas kārtība. 

Informācija par izsoli tiek izlikta labi redzamā vietā pie nekustamā īpašuma, publicēta oficiālajā izdevumā „Latvijas 

Vēstnesis”, informatīvajā izdevumā „Viesītes novada vēstis”, tīmekļvietnē www.viesite.lv.  

3.Izsoles dalībnieki. 

3.1.Par izsoles dalībnieku var kļūt: 

3.1.1.fiziskas personas; 

3.1.2.juridiskas personas. 

3.2.Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no izsoles 

sākumcenas, tas ir  – 350.00 EUR (trīs simti piecdesmit  euro un 00 centi) ar norādi ‘’Viesītes’’, Viesītes pag., 

Viesītes nov. 

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 8.aprīlim darba 

laikā,  Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov., vai elektroniski  ar elektronisko parakstu uz e-pastu: 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 pilnvaras kopija, ja nepieciešama,  (pirms izsoles jāuzrāda oriģināls);  

4.1.2.2. personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles; 

4.1.2.5. pieteikums.  

4.2. Izsoles dalībnieki pirms izsoles paraksta izsoles noteikumus un saņem kartīti ar dalībnieka reģistrācijas numuru.  

 

5.Izsoles norise. 

5.1. Izsole notiks Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov.,  

2021.gada 9.aprīlī  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. 
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6.Izsoles rezultātu apstiprināšana. 

6.1.Izsoles komisija par  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. 

6.2.Viesītes novada dome apstiprina izsoles rezultātus nākamajā domes sēdē un nodod pārdošanas piekrišanai 

apvienotajā finanšu komisijā, ja tas nepieciešams. 

6.3.Pēc izsoles vai apvienotās finanšu komisijas piekrišanas pārdošanai saņemšanas, ja tāda nepieciešama, 

nosolītājam tiek izrakstīts rēķins. 

 

7.Līguma slēgšanas un norēķina kārtība. 

7.1.Izsoles dalībniekam, kas nosolījis visaugstāko cenu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas ir 

jānomaksā summa, ko veido starpība starp nosolīto cenu un drošības naudu.  

7.2.Ja izsoles dalībnieks noteiktajā laikā  nav nomaksājis rēķinus, viņš zaudē tiesības uz  īpašuma pirkšanu. Drošības 

nauda attiecīgajam izsoles dalībniekam netiek atmaksāta. Izsoles komisija informē par šo faktu pašvaldību un 

piedāvā īpašumu pirkt izsoles dalībniekam, kas izsolē nosolījis nākamo augstāko cenu. 

7.3.Septiņu dienu laikā pēc nosolītās summas samaksas 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  izsoles dienas. 

8.Nenotikusi izsole. 

8.1.Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

8.1.1.īpašumu pērk vienīgā uz pirmpirkumu tiesīgā persona; 

8.1.2.uz izsoli neierodas neviens noteiktajā laikā reģistrējies izsoles dalībnieks; 

8.1.3.sākumcena nav pārsolīta; 

8.1.4.noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 

8.1.5.nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu. 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                               A.Žuks 

8.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašumu “Vītoliņi”, Rites pag.,  Viesītes 

nov.,  atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/12 

apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

Nekustamais īpašums ‘’Vītoliņi’’, Rites  pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56800010088 sastāv no 

divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 56800040143 ar platību 4.86 ha un 56800040304 ar platību 

2.06 ha. Īpašuma tiesības Viesītes novada pašvaldībai uz to nostiprinātas  Rites pagasta zemesgrāmatā, 

nodalījumā Nr. 100000597158. 

Īpašums ir lauksaimniecības zeme. Pircējam jāatbilst likuma ‘’Par zemes privatizāciju lauku apvidos’’ 

noteiktajām prasībām, kā tiesīgam pirkt lauksaimniecības zemi. 

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli tiks rīkota 2021.gada  9.aprīlī  plkst.10.30. Izsoles solis 

EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi). 

Pamatojoties uz sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja vērtējumu, īpašuma tirgus vērtība ir noteikta EUR 

13600.00 (trīspadsmit tūkstoši seši simti euro un 00 centi). Īpašuma kadastrālā vērtība ir zemāka par tirgus 

novērtējumu. Robežu plāna izgatavošanas izmaksas ir EUR 892.86,  vērtēšanas izmaksas ir EUR 

290.00.Izsoles sākumcena tiek noteikta EUR 14800.00 (četrpadsmit tūkstoši astoņi 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 
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pirmās daļas 1.punktu, 8.pantu, 10.panta pirmo daļu un 11.panta pirmo daļu,  likuma ''Par pašvaldībām'' 

14.panta  pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr. 87 

''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs’’, domes Finanšu komitejas 2021.gada 10.februāra sēdes 

lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par – 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 

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

NOLEMJ:      

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

piederošo nekustamo īpašumu ‘’Vītoliņi’’, Rites pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56800010088, 

izsoles sākuma cena  EUR 14800.00 (četrpadsmit tūkstoši astoņi simti   euro un 00 centi).   

2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus  Nr.2021/ 12. 

3. Iecelt izsoles komisiju: Komisijas priekšsēdētājs-deputāts Anatolijs Kvitkovs, komisijas locekļi: 

deputāts Juris Līcis, deputāte Svetlana Andruškeviča, juriste Ināra Erte, finansistes p.i. Karīna Frolova. 

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

izdevumā ''Viesītes novada vēstis''. 

Izpildei: pašvaldības juristei  Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei: izpilddirektorei 

APSTIPRINĀTS 

Viesītes novada pašvaldības 

domes sēdē 2021.gada 18.februārī (prot.Nr.2) 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 18.februāra lēmumam Nr.8 (prot.Nr.2)  

 

Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

‘’Vītoliņi’’, Rites pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56800010088, 

Izsoles noteikumi Nr.2021/12 

1.Vispārīgie noteikumi. 

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

nekustamais īpašums ‘’Vītoliņi’’, Rites pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56800010088 sastāvošs 

no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 56800040143 ar platību 4.86 ha un 56800040304 ar 

platību 2.06 ha. Kopā 6.92 ha zemes.  

Īpašuma tiesības Viesītes novada pašvaldībai uz to nostiprinātas  Rites pagasta zemesgrāmatā, 

nodalījumā Nr. 100000597158.Turpmāk īpašums. 

1.2.Apgrūtinājumi: 

1.2.1. ceļa servitūta teritorija  0.08 ha. 

1.3.Nav personu, kurām ir  pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.  

1.4. Uz  īpašumu  noslēgts zemes nomas līgums līdz 2024.gada 31.decembrim.   

1.5. Uz zemes vienības neatrodas būves. 

1.6. Īpašumā dominējošā ir lauksaimniecības zeme. Zemi drīkst iegādāties persona, kura atbilst likuma ‘’Par zeme 

privatizāciju lauku apvidos’’ nosacījumiem, kā tiesīga iegādāties lauksaimniecības zemi. 

1.7.Īpašuma  izsoles sākumcena – 14800.00 EUR (četrpadsmit tūkstoši astoņi simti  euro un 00 centi). 

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

1.9.Izsoles mērķis - pārdot  īpašumu par iespējami augstāko cenu, nosakot pretendentu, kas šādu cenu piedāvās, 

mutiskā izsolē. 

1.10.Drošības nauda jāiemaksā līdz 2021.gada 8.aprīlim Viesītes novada pašvaldībai reģ.Nr.90000045353,  bankā: 

SEB banka, konta Nr.LV66UNLA0009013130395. 

1.11.Maksājumi uzskatāmi par samaksātiem datumā, kurā tie ir ienākuši Viesītes novada pašvaldības norādītajā 

kontā. 
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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.  

3Izsoles 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  – 1480.00 EUR (viens tūkstotis četri simti astoņdesmit euro un 00 centi) ar norādi 

‘’Vītoliņi’’, Rites pag., Viesītes nov. 

3.2. 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 8.aprīlim darba 

laikā,  Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov., vai elektroniski  ar elektronisko parakstu uz e-pastu: 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 pilnvaras kopija, ja nepieciešama,  (pirms izsoles jāuzrāda oriģināls);  

4.1.2.2. personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles; 

4.1.2.5. pieteikums.  

4.2. Izsoles dalībnieki pirms izsoles paraksta izsoles noteikumus un saņem kartīti ar dalībnieka reģistrācijas numuru. 

  

5. Izsoles norise. 

5.1. Izsole notiks Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov.,  

2021.gada 9.aprīlī  plkst.10.30. 

5.2.Izsoli vada izsoles vadītājs. Vadītājs, atklājot izsoli, nosauc savu vārdu, uzvārdu un katra izsoles komisijas 

locekļa uzvārdu, raksturo nekustamo īpašumu un paziņo tā sākotnējo cenu, kā arī summu, par kādu cena katrā 

nākamajā solī tiek paaugstināta, t.i. ne mazāk par 100,- EUR (viens simts euro). 

5.2. 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.  

5.3. 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. 

5.4. 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. 

5.5. 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  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. 
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6.2. Viesītes novada dome apstiprina izsoles rezultātus nākamajā domes sēdē un nodod pārdošanas piekrišanai 

apvienotajā finanšu komisijā, ja tas nepieciešams. 

6.3. Pēc izsoles vai apvienotās finanšu komisijas piekrišanas pārdošanai saņemšanas, ja tāda nepieciešama, 

nosolītājam tiek izrakstīts rēķins. 

7. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība. 

7.1.Izsoles dalībniekam, kas nosolījis visaugstāko cenu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas ir 

jānomaksā summa, ko veido starpība starp nosolīto cenu un drošības naudu.  

7.2. Ja izsoles dalībnieks noteiktajā laikā  nav nomaksājis rēķinus, viņš zaudē tiesības uz  īpašuma pirkšanu. 

Drošības nauda attiecīgajam izsoles dalībniekam netiek atmaksāta. Izsoles komisija informē par šo faktu pašvaldību 

un piedāvā īpašumu pirkt izsoles dalībniekam, kas izsolē nosolījis nākamo augstāko cenu. 

7.3. Septiņu dienu laikā pēc nosolītās summas samaksas 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  izsoles dienas. 

8. Nenotikusi izsole. 

8.1.Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

8.1.1.īpašumu pērk vienīgā uz pirmpirkumu tiesīgā persona; 

8.1.2. uz izsoli neierodas neviens noteiktajā laikā reģistrējies izsoles dalībnieks; 

8.1.3.sākumcena nav pārsolīta; 

8.1.4.noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 

8.1.5.nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu. 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                         A.Žuks 

9.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašumu “Imantas”, Saukas pag.,  

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

Nr.2021/13 apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Nekustamais īpašums ‘’Imantas’’, Saukas  pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56880070159 sastāv no 

vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56880070031 ar platību 4.91 ha. Īpašuma tiesības Viesītes 

novada pašvaldībai uz to nostiprinātas  Saukas pagasta zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 100000607823. Īpašums 

ir lauksaimniecības zeme. Pircējam jāatbilst likuma ‘’Par zemes privatizāciju lauku apvidos’’ noteiktajām 

prasībām, kā tiesīgam pirkt lauksaimniecības zemi. 

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli tiks rīkota 2021.gada  9.aprīlī  plkst.11.00. Izsoles solis EUR 

100.00 (viens simts euro un 00 centi). 

Pamatojoties uz sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja vērtējumu, īpašuma tirgus vērtība ir noteikta EUR 

10100.00 (desmit tūkstoši viens simts euro un 00 centi). Īpašuma kadastrālā vērtība ir zemāka par tirgus 

novērtējumu. Robežu plāna izgatavošanas izmaksas ir EUR 543.39,  vērtēšanas izmaksas ir EUR 

170.00.Izsoles sākumcena tiek noteikta EUR 10820.00 (desmit tūkstoši 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,  likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta  pirmās 

daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr. 87 ''Grāmatvedības uzskaites kārtība 

budžeta iestādēs’’, domes Finanšu komitejas 2021.gada 10.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, 
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par – 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, 

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

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

piederošo nekustamo īpašumu “Imantas”, Saukas pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56880070159, 

izsoles sākuma cena  EUR 10820.00 (desmit tūkstoši astoņi simti divdesmit   euro un 00 centi).   

2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus Nr.2021/13.   

3. Iecelt izsoles komisiju: Komisijas priekšsēdētājs-deputāts Anatolijs Kvitkovs, komisijas locekļi: 

deputāts Juris Līcis, deputāte Svetlana Andruškeviča, juriste Ināra Erte, finansistes p.i. Karīna Frolova. 

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

''Viesītes novada vēstis''. 

Izpildei: pašvaldības juristei  Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei: izpilddirektorei 

 

APSTIPRINĀTS 

Viesītes novada pašvaldības 

domes sēdē 2021.gada 18.februārī (prot.Nr.2) 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 18.februāra lēmumam Nr.9 (prot.Nr.2)  

 

 

Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

“Imantas”, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56880070159, 

Izsoles noteikumi Nr.2021/13 

Viesītes novada Viesītē 

1. Vispārīgie noteikumi. 

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

nekustamais īpašums ‘’Imantas’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56880070159 

sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56880070031 ar platību 4.91 ha.  

    Īpašuma tiesības Viesītes novada pašvaldībai uz to nostiprinātas  Saukas pagasta zemesgrāmatā, 

nodalījumā Nr. 100000607823.Turpmāk īpašums. 

1.2.Apgrūtinājumi: 

1.2.1. dabas parka ainavu aizsardzības nomas teritorija  4.91 ha. 

1.3.Nav personu, kurām ir  pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.  

1.4. Uz  īpašumu  noslēgts zemes nomas līgums līdz 2026.gada 31.decembrim.   

1.5. Uz zemes vienības atrodas būve. 

1.6. Īpašumā dominējošā ir lauksaimniecības zeme. Zemi drīkst iegādāties persona, kura atbilst likuma ‘’Par zeme 

privatizāciju lauku apvidos’’ nosacījumiem, kā tiesīga iegādāties lauksaimniecības zemi. 

1.7.Īpašuma  izsoles sākumcena – 10820.00 EUR (desmit tūkstoši astoņi simti  divdesmit euro un 00 centi). 

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

1.9.Izsoles mērķis - pārdot  īpašumu par iespējami augstāko cenu, nosakot pretendentu, kas šādu cenu piedāvās, 

mutiskā izsolē. 

1.10.Drošības nauda jāiemaksā līdz 2021.gada 8.aprīlim Viesītes novada pašvaldībai reģ.Nr.90000045353,  bankā: 

SEB banka, konta Nr.LV66UNLA0009013130395. 

1.11.Maksājumi uzskatāmi par samaksātiem datumā, kurā tie ir ienākuši Viesītes novada pašvaldības norādītajā 

kontā. 
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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  – 1008.20 EUR (viens tūkstotis astoņi euro un 20 centi) ar norādi ‘’Imantas’’, Saukas pag., 

Viesītes nov. 

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 8.aprīlim darba 

laikā,  Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov., vai elektroniski  ar elektronisko parakstu uz e-pastu: 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 pilnvaras kopija, ja nepieciešama,  (pirms izsoles jāuzrāda oriģināls);  

4.1.2.2. personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles; 

4.1.2.5. pieteikums.  

4.2. Izsoles dalībnieki pirms izsoles paraksta izsoles noteikumus un saņem kartīti ar dalībnieka reģistrācijas numuru.  

5. Izsoles norise. 

5.1. Izsole notiks Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov.,  

2021.gada 9.aprīlī  plkst.11.00. 

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  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. 

6.2.Viesītes novada dome apstiprina izsoles rezultātus nākamajā domes sēdē un nodod pārdošanas piekrišanai 

apvienotajā finanšu komisijā, ja tas nepieciešams. 
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6.3. Pēc izsoles vai apvienotās finanšu komisijas piekrišanas pārdošanai saņemšanas, ja tāda nepieciešama, 

nosolītājam tiek izrakstīts rēķins. 

7. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība. 

7.1.Izsoles dalībniekam, kas nosolījis visaugstāko cenu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas ir 

jānomaksā summa, ko veido starpība starp nosolīto cenu un drošības naudu.  

7.2.Ja izsoles dalībnieks noteiktajā laikā  nav nomaksājis rēķinus, viņš zaudē tiesības uz  īpašuma pirkšanu. Drošības 

nauda attiecīgajam izsoles dalībniekam netiek atmaksāta. Izsoles komisija informē par šo faktu pašvaldību un 

piedāvā īpašumu pirkt izsoles dalībniekam, kas izsolē nosolījis nākamo augstāko cenu. 

7.3. Septiņu dienu laikā pēc nosolītās summas samaksas 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  izsoles dienas. 

8. Nenotikusi izsole. 

8.1.Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

8.1.1.īpašumu pērk vienīgā uz pirmpirkumu tiesīgā persona; 

8.1.2.uz izsoli neierodas neviens noteiktajā laikā reģistrējies izsoles dalībnieks; 

8.1.3.sākumcena nav pārsolīta; 

8.1.4.noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 

8.1.5.nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu. 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                                                A.Žuks 

 

10.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašumu Kārļa iela 3, Viesīte,  Viesītes 

nov.,  atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/14 

apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Nekustamais īpašums Kārļa iela 3, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra numuru 56150010729 sastāv no vienas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010729 ar platību 0,1672 ha. Īpašuma tiesības Viesītes novada 

pašvaldībai uz to nostiprinātas  Viesītes pilsētas zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 100000607897. 

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli tiks rīkota 2021.gada  9.aprīlī  plkst.11.30. Izsoles solis EUR 100.00 

(viens simts euro un 00 centi). 

Pamatojoties uz sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja vērtējumu, īpašuma tirgus vērtība ir noteikta EUR 

950.00 (deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi). Īpašuma kadastrālā vērtība ir zemāka par tirgus novērtējumu. 

Robežu plāna izgatavošanas izmaksas ir EUR 283.14,  vērtēšanas izmaksas ir EUR 170.00.Izsoles sākumcena 

tiek noteikta EUR 1410.00 (viens tūkstotis četri simti desmit 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,  likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta  pirmās 

daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr. 87 ''Grāmatvedības uzskaites kārtība 

budžeta iestādēs’’, domes Finanšu komitejas 2021.gada 10.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, 

par – 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, 

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



21 
 

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

piederošo nekustamo īpašumu Kārļa iela 3, Viesīte, Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56150010729, izsoles 

sākuma cena  EUR 1410.00 (viens tūkstotis četri simti desmit   euro un 00 centi).   

2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus Nr.2021/14.   

3. Iecelt izsoles komisiju: Komisijas priekšsēdētājs-deputāts Anatolijs Kvitkovs, komisijas locekļi: 

deputāts Juris Līcis, deputāte Svetlana Andruškeviča, juriste Ināra Erte, finansistes p.i. Karīna Frolova. 

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

''Viesītes novada vēstis''. 

Izpildei: pašvaldības juristei  Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei: izpilddirektorei 

 

APSTIPRINĀTS 

Viesītes novada pašvaldības 

domes sēdē 2021.gada 18.februārī (prot.Nr.2) 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 18.februāra lēmumam Nr.10 (prot.Nr.2)  

 

Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

Kārļa iela 3, Viesīte,  Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56150010729, 

Izsoles noteikumi Nr.2021/14 

Viesītes novada Viesītē 

1. Vispārīgie noteikumi. 

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

nekustamais īpašums Kārļa iela 3, Viesīte,  Viesītes nov., ar kadastra numuru 56150010729 sastāvošs 

no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010729 ar platību 0.1672 ha.  

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

nodalījumā Nr. 100000607897.Turpmāk īpašums. 

1.2.Apgrūtinājumi: nav zemesgrāmatas nodalījumā reģistrētu apgrūtinājumu. 

1.3.Nav personu, kurām ir  pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.  

1.4.  Uz zemes vienības neatrodas būves. 

1.5. Īpašuma  izsoles sākumcena – 1410.00 EUR (viens tūkstotis četri simti desmit euro un 00 centi). 

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

1.7.Izsoles mērķis - pārdot  īpašumu par iespējami augstāko cenu, nosakot pretendentu, kas šādu cenu piedāvās, 

mutiskā izsolē. 

1.8.Drošības nauda jāiemaksā līdz 2021.gada 8.aprīlim Viesītes novada pašvaldībai reģ.Nr.90000045353,  bankā: 

SEB banka, konta Nr.LV66UNLA0009013130395. 

1.9.Maksājumi uzskatāmi par samaksātiem datumā, kurā tie ir ienākuši Viesītes novada pašvaldības norādītajā kontā. 

2. Informācijas publicēšanas kārtība 

 

Informācija par izsoli tiek izlikta labi redzamā vietā pie nekustamā īpašuma, publicēta oficiālajā izdevumā „Latvijas 

Vēstnesis”, informatīvajā izdevumā „Viesītes novada vēstis”, tīmekļvietnē www.viesite.lv.  

3. Izsoles dalībnieki. 

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt: 

3.1.1.fiziskas personas; 

3.1.2.juridiskas personas. 

http://www.viesite.lv/
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3.2. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no izsoles 

sākumcenas, tas ir  – 140.10 EUR (viens tūkstotis astoņi euro un 20 centi) ar norādi ‘’Imantas’’, Saukas 

pag., Viesītes nov. 

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 8.aprīlim darba 

laikā,  Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov., vai elektroniski  ar elektronisko parakstu uz e-pastu: 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 pilnvaras kopija, ja nepieciešama,  (pirms izsoles jāuzrāda oriģināls);  

4.1.2.2. personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles; 

4.1.2.5. pieteikums.  

4.2. Izsoles dalībnieki pirms izsoles paraksta izsoles noteikumus un saņem kartīti ar dalībnieka reģistrācijas numuru.  

5. Izsoles norise. 

5.1. Izsole notiks Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov.,  

2021.gada 9.aprīlī  plkst.11.30. 

5.2. Izsoli vada izsoles vadītājs. Vadītājs, atklājot izsoli, nosauc savu vārdu, uzvārdu un katra izsoles komisijas 

locekļa uzvārdu, raksturo nekustamo īpašumu un paziņo tā sākotnējo cenu, kā arī summu, par kādu cena katrā 

nākamajā solī tiek paaugstināta, t.i. ne mazāk par 100,- EUR (viens simts euro). 

5.3. Sākot izsoli, komisija sastāda dalībnieku sarakstu. Izsole tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo izsoles 

vadītāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi izsoles komisijas locekļi.  

5.4. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs paziņo pirmā 

solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks 

apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. Ja neviens no izsoles dalībniekiem vairs 

augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto visaugstāko piedāvāto cenu un fiksē to ar piesitienu. 

Pēdējais piesitiens aizstāj izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš ir pieņēmis vairāksolījumu, un šis piesitiens noslēdz 

pārdošanu. Ja vairāki dalībnieki nosauc vienu visaugstāko cenu, izsoles vadītājs kā solījumu pieņem tikai pirmo 

cenas pieteikumu. 

5.5. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, ar savu parakstu protokolā apliecina savu gribu pirkt 

nekustamo īpašumu par nosolīto, protokolā norādīto cenu. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis nekustamo īpašumu, bet 

neparakstās protokolā, tādējādi atsakās no nosolītā nekustamā īpašuma. Viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku 

saraksta un viņam netiek atmaksāta drošības nauda. Nekustamā īpašuma pirkšana tiek piedāvāta izsoles dalībniekam, 

kas nosolījis nākamo augstāko cenu. 

5.6. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, septiņu darba dienu laikā tiek atmaksāta 

drošības nauda, ja izsoles dalībnieks ir izpildījis izsoles noteikumos fiksētās prasības. Drošības nauda tiek atmaksāta, 

pārskaitot uz kontu, no kura summa saņemta. 

6. Izsoles rezultātu apstiprināšana. 

6.1. Izsoles komisija par  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. 

6.2. Viesītes novada dome apstiprina izsoles rezultātus nākamajā domes sēdē un nodod pārdošanas piekrišanai 

apvienotajā finanšu komisijā, ja tas nepieciešams. 

6.3. Pēc izsoles vai apvienotās finanšu komisijas piekrišanas pārdošanai saņemšanas, ja tāda nepieciešama, 

nosolītājam tiek izrakstīts rēķins. 

7. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība. 

7.1. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis visaugstāko cenu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas 

ir jānomaksā summa, ko veido starpība starp nosolīto cenu un drošības naudu.  

7.2. Ja izsoles dalībnieks noteiktajā laikā  nav nomaksājis rēķinus, viņš zaudē tiesības uz  īpašuma pirkšanu. 

Drošības nauda attiecīgajam izsoles dalībniekam netiek atmaksāta. Izsoles komisija informē par šo faktu pašvaldību 

un piedāvā īpašumu pirkt izsoles dalībniekam, kas izsolē nosolījis nākamo augstāko cenu. 

7.3. Septiņu dienu laikā pēc nosolītās summas samaksas persona, kas nosolījusi objektu, paraksta pirkšanas – 

pārdošanas līgumu. Pirkuma līguma noteikumus un līguma noslēgšanas kārtību nosaka pašvaldība saskaņā ar LR 

normatīvo aktu prasībām. 
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7.4. Visas izmaksas, kas saistītas ar nekustamā īpašuma reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz nekustamā īpašuma 

ieguvējs. 

7.5. Izsoles dalībniekiem ir tiesības Viesītes novada domes priekšsēdētājam iesniegt sūdzību par izsoles vadītāja, 

izsoles komisijas veiktajām darbībām piecu dienu laikā no  izsoles dienas. 

8. Nenotikusi izsole. 

8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

8.1.1. īpašumu pērk vienīgā uz pirmpirkumu tiesīgā persona; 

8.1.2. uz izsoli neierodas neviens noteiktajā laikā reģistrējies izsoles dalībnieks; 

8.1.3. sākumcena nav pārsolīta; 

8.1.4. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 

8.1.5. nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu. 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                                               A.Žuks 

 

11.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās cirsmas  izsoli un izsoles noteikumu 

Nr.2021/15 apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

P.Līcis- kur cirsma atrodas, vai pašvaldības ceļa malā, vai privātā ceļa malā. 

A.Žuks- cirsma atrodas ceļa malā pie pašvaldības ceļa. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Viesītes novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums ‘’Spuru karjers’’, Viesītes pag.,  Viesītes nov., ar 

kadastra numuru 56350090093, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56350090093. 

2020.gada 23.februārī ir  izsniegts apliecinājums Nr.1282579 koku ciršanai minētajā zemes vienībā. 

Zemes vienības 1.kvartāla 1., 2., 3., 4., un 5. nogabalos paredzēta kailcirte  4.35 (četru komats trīsdesmit 

piecu)  ha kopplatībā. Ir veikts cirsmas novērtējums un sertificēts speciālists noteicis pārdodamo apjomu 

690,16 (seši simti deviņdesmit komats sešpadsmit)  kubikmetri koksnes ar tirgus vērtību EUR 13 700.00 

(trīspadsmit tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi). 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, ir rīkojama 

atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

Izsole tiks rīkota 2021.gada 19.martā  plkst.9.00. Izsoles solis EUR 500,00 (pieci simti euro un 00 

centi).Izsoles sākotnējā cena tiek noteikta EUR 13 700.00 (trīspadsmit tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi).  

Jāapstiprina izsoles noteikumi.  

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma ''Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu'' 1.pantu, 3.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 8.pantu un 11.pantu, likuma ''Par pašvaldībām''  21.panta  17.punktu, Ministru kabineta 

2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr. 87 ''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs’’, Viesītes 

novada pašvaldības grāmatvedības metodiku 2019.-2023.gadam, domes finanšu komitejas 2021.gada 

10.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par – 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, 

Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret- nav, atturas-nav, Viesītes novada 

dome NOLEMJ:      

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

nekustamā īpašuma ‘’Spuru karjers’’, Viesītes pag.,  Viesītes nov., ar kadastra numuru 56350090093,  

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350090093  1.kvartāla 1., 2.,3., 4., 5.nogabalu kailcirti  4.35 ha 

platībā. Pārdodamais apjoms 690,16 kubikmetri.  

2.Noteikt izsoles sākuma cenu EUR 13 700.00 (trīspadsmit tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi) un izsoles 

soli EUR 500.00 (pieci simti euro un 00 centus) 
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3.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus  Nr.2021/15. 

4. Iecelt izsoles komisiju: Komisijas priekšsēdētājs-deputāts Anatolijs Kvitkovs, komisijas locekļi: deputāts 

Juris Līcis, deputāte Svetlana Andruškeviča, juriste Ināra Erte, finansistes p.i. Karīna Frolova. 

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

''Viesītes novada vēstis''. 

Izpildei: pašvaldības juristei  

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

APSTIPRINĀTS 

Viesītes novada pašvaldības 

domes sēdē 2021.gada 18.februārī (prot.Nr.2) 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 18.februāra lēmumam Nr.11 (prot.Nr.2)  

 

Viesītes novada pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašuma “Spuru karjers “, Viesītes pag., 

Viesītes nov., ar kadastra numuru 56350090093, zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 

56350090093  1.kvartāla 1., 2., 3., 4., 5. nogabalu kailcirtes  4.35 ha platībā ar koksnes 

pārdodamo apjomu  690,16 kubikmetri, atklātas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli 

 izsoles noteikumi Nr.2021/15 

Viesītes novada Viesītē 

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

novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Spuru karjers’’, Viesītes pag., Viesītes nov., 

ar kadastra numuru 56350090093, zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 563500090093 

1.kvartāla 1., 2., 3., 4., 5.nogabalu kailcirtei  4.35  (četru komats trīsdesmit piecu) ha platībā ar 

koksnes pārdodamo apjomu 690,16 kubikmetri, pircēja noteikšanai  saskaņā ar Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likumu. 

2.Ziņas par izsolē pārdodamo objektu : 

Kailcirte zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56350090093, platība 4.35 ha, pārdodamais koksnes 

apjoms 690,16  kubikmetri, apliecinājuma derīguma termiņš  2022.gada 31.decembris. 

3. Objekta izsoles sākotnējā cena ir noteikta: EUR 13700.00 (trīspadsmit tūkstoši septiņi simti euro 

un 00 centi).Cenas paaugstinājums izsoles gaitā(solis): katru nākamo reizi EUR 500.00 (pieci simti 

euro). 

4. Izsole notiks 2021.gada 19.martā plkst.9.00 Viesītes novada, Viesītē, Smilšu ielā 2, kino konferenču 

zālē. 

5.Izsoles norise: Mutiska, atklāta izsole ar augšupejošu soli. Izsole notiks vienā kārtā. 

6. Informācijas publicēšanas kārtība. 

Informācija par izsoli tiek izlikta labi redzamā vietā pašvaldības Administrācijas telpās, publicēta 

oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, informatīvajā izdevumā „Viesītes novada vēstis”, 

tīmekļvietnē www.viesite.lv.  

7. Izsoles dalībnieki. 

7.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt: 

7.1.1.fiziskas personas; 

7.1.2.juridiskas personas. 

7.2. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no 

izsoles sākumcenas, tas ir  –1370 EUR (viens tūkstotos trīs simti septiņdesmit euro un 00 centi) ar 

norādi ‘’Spuru karjers’’ cirsma,  Viesītes pag., Viesītes nov. Drošības nauda ieskaitāma Viesītes novada 

pašvaldībai A/S SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV66UNLA0009013130395 līdz 2021.gada 

18.martam (ieskaitot). 
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7.3. Dalībnieki, kuri nav iemaksājuši drošības naudu līdz šajos noteikumos norādītajam datumam, 

izsolei netiek pielaisti. 

8. Dalībnieku reģistrācijas kārtība. 

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Viesītes pašvaldības administrācijā ne vēlāk kā līdz 2021.gada 

18.martam (ieskaitot)  darba laikā,  Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov., vai elektroniski  ar 

elektronisko parakstu uz e-pastu: dome@viesite.lv 

8.1. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties izsolei,  jāiesniedz šādi dokumenti:  

8.1.1.  Fiziskām personām:  

8.1.1.1. Pieteikums 

8.1.1.2. Personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles.  

8.1.2. Juridiskām personām:  

8.1.2.1. Pārstāvja pilnvaras kopija, ja nepieciešama,  (pirms izsoles jāuzrāda oriģināls);  

8.1.2.2. personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles; 

8.1.2.5. pieteikums.  

8.2. Izsoles dalībnieki pirms izsoles paraksta izsoles noteikumus un saņem kartīti ar dalībnieka 

reģistrācijas numuru.  

9. Izsoles norise. 

9.1. Izsoli vada izsoles vadītājs. Vadītājs, atklājot izsoli, nosauc savu vārdu, uzvārdu un katra izsoles 

komisijas locekļa uzvārdu, raksturo cirsmu un paziņo tā sākotnējo cenu, kā arī summu, par kādu cena 

katrā nākamajā solī tiek paaugstināta, t.i. ne mazāk par  500,00 EUR (pieci simti euro). 

9.2. 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.  

9.3. 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. 

9.4. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, ar savu parakstu protokolā apliecina savu 

gribu pirkt cirsmu par nosolīto, protokolā norādīto cenu. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis cirsmu, bet 

neparakstās protokolā, tādējādi atsakās no nosolītās cirsmas. Viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku 

saraksta un viņam netiek atmaksāta drošības nauda. Cirsmas pirkšana tiek piedāvāta izsoles 

dalībniekam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu. 

9.5. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši cirsmu, 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. 

10. Izsoles rezultātu apstiprināšana. 

10.1.Izsoles komisija par  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. 

10.1. Viesītes novada dome apstiprina izsoles rezultātus nākamajā domes sēdē un nodod pārdošanas 

piekrišanai apvienotajā finanšu komisijā, ja tas nepieciešams. 

10.2. Pēc izsoles vai apvienotās finanšu komisijas piekrišanas pārdošanai saņemšanas, ja tāda 

nepieciešama, nosolītājam tiek izrakstīts rēķins. 

11. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība. 

11.1. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis visaugstāko cenu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no rēķina 

saņemšanas dienas ir jānomaksā summa, ko veido starpība starp nosolīto cenu un drošības naudu.  

11.2. Ja izsoles dalībnieks noteiktajā laikā  nav nomaksājis rēķinus, viņš zaudē tiesības uz  cirsmas 

pirkšanu. Drošības nauda attiecīgajam izsoles dalībniekam netiek atmaksāta. Izsoles komisija informē 

par šo faktu pašvaldību un piedāvā īpašumu pirkt izsoles dalībniekam, kas izsolē nosolījis nākamo 

augstāko cenu. 

11.3. Septiņu dienu laikā pēc nosolītās summas samaksas persona, kas nosolījusi objektu, paraksta 

pirkšanas – pārdošanas līgumu. Pirkuma līguma noteikumus un līguma noslēgšanas kārtību nosaka 

pašvaldība saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām. 

11.4. Izsoles dalībniekiem ir tiesības Viesītes novada domes priekšsēdētājam iesniegt sūdzību par 

izsoles vadītāja, izsoles komisijas veiktajām darbībām piecu dienu laikā no  izsoles dienas. 
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12. Nenotikusi izsole. 

12.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

12.1.1. īpašumu pērk vienīgā uz pirmpirkumu tiesīgā persona; 

12.1.2. uz izsoli neierodas neviens noteiktajā laikā reģistrējies izsoles dalībnieks; 

12.1.3. sākumcena nav pārsolīta; 

12.1.4. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 

12.1.5. nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu. 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                                      A.Žuks 

 

12.# 

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 ierosinājums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda 

dzēšanu SIA “Kalna Babrāni”, reģistrācijas Nr.45404001909, (par īpašumiem “Viesezeri”, Viesītes 

pagastā, Raiņa iela 6, Viesītē, “Jaunkristūži”, Elkšņu pagastā, “Kalna Birzītes”, Saukas pagastā ). 

Uz 2021.gada 18.februāri parāda kopējā summa 2104,57 EUR. Konstatēts, ka Sabiedrība ir likvidēta 

18.12.2019., zeme nevienam nepieder 

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, 

domes Finanšu komitejas 2021.gada 10.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par – 7 balsis 

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

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

 

  Dzēst likvidētās Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kalna Babrāni”, reģistrācijas 

Nr.45404001909, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumiem “Viesezeri”, Viesītes pagastā, 

Raiņa iela 6, Viesītē, “Jaunkristūži”, Elkšņu pagastā, “Kalna Birzītes”, Saukas pagastā, saskaņā ar 

pievienoto pielikumu par kopējo summu 2104.57  EUR (divi tūkstoši viens simts četri euro, 57 centi), 

tai skaitā: 

“Viesezeri”(zeme) konts 2018 – 393,42 EUR 

Raiņa iela 6 (zeme) konts 2092 - 202,52 EUR 

Raiņa iela 6 (ēkas) konts 2117 – 1188,52 EUR 

“Jaunkristūži”(zeme) konts 5062 – 36,44 EUR 

“Kalna Birzītes” (zeme) konts 5068 -  283,67 EUR 

Izpildei: nodokļu administratorei   

Kontrolei: galvenajai grāmatvedei  
 

13.# 

Par nolietoto pamatlīdzekļu norakstīšanu 

A.Žuks 

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

I.Erte- tā bija grāmatvedības kļūda. (par prožektoriem). Ja jau tie bija pašvaldībai piederošajā īpašumā 

“Vecbincāni” uzskaitē, tad varēja tur arī palikt, nevajadzēja pārlikt uz Saukas pagasta saimniecības 

nodaļu pārdodot īpašumu. Persona tos nopirka kopā ar visu īpašumu. 

P.Līcis- paskaidro, kāpēc ir balso pret šo lēmumu. 
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Izskatīti pašvaldības izpilddirektores Sanitas Lūses 2021.gada 8.februāra iesniegums par atļauju 

norakstīt 2 pamatlīdzekļus (prožektorus LED 250 W), kas atrodas pārdotā īpašumā un Rites pagasta 

pārvaldes vadītājas Lilitas Bārdules 2021.gada 21.janvāra iesniegums par atļauju norakstīt nolietotu 1 

pamatlīdzekli (karsta sausā gaisa sterilizatoru)  

Izvērtējot saņemtos iesniegumus, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem 

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

metodiku 2019.-2023.gadam, domes Finanšu komitejas 2021.gada 10.februāra sēdes lēmumu 

(prot.Nr.2), atklāti balsojot, par – 5 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

Kvitkovs, Iveta Līce), pret- 1 (Pēteris Līcis), atturas – 1(Juris Līcis), Viesītes novada dome NOLEMJ:      

1. Atļaut norakstīt lietošanā nodotos pamatlīdzekļus: 

Inv. Nr. Nosaukums, 

struktūrvienība 

Skaits Norakstīšanas iemesls Iegūts norakstīšanas 

rezultātā 

P005023 Prožektors LED 250w 1 Atrodas pārdotā 

īpašumā (Vecbincāni) 

 

P005023 Prožektors LED 250w 1 Atrodas pārdotā 

īpašumā 

( Vecbincāni)  

 

P007239 Karsta sausā gaisa 

sterilizators (ekspluatācijā 

no 2008.gada, iegādes 

vērtība 360,91 EUR) 

1 Nolietojies utilizācijā 

 

2. Grāmatvedības un finanšu nodaļai norakstītos pamatlīdzekļus  izslēgt no bilances. 

 

Atbildīgais –galvenā grāmatvede  

14.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu  

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

     ----------------------  nav termiņā samaksājis nekustamā īpašuma nodokli par dzīvokļa īpašumu -------

-------------un uz 2021.gada 4.februāri  ir parādā Viesītes novada pašvaldībai EUR  29.92 (divdesmit 

deviņus  euro un 92 centus). ---------------------ir sūtīti  atgādinājumi, taču no viņa puses nav veiktas  

darbības, lai parādu dzēstu vai vienotos par tā samaksu.  

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par  nodokļiem un nodevām” 

15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka nodokļu maksātājam noteiktā termiņā un pilnā apmērā 

jānomaksā nodokļi un nodevas, 18.panta 11.punktu, kas nosaka, ka nodokļu administrācijas pienākums 

ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un citus 

valsts noteiktos maksājumus, 26.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka: ”Nodokļu maksājumus atbilstoši 

nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem 

budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu 

maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos 

noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk — nokavētie nodokļu maksājumi), 

kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija 

piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu’’, 

29.panta otro daļu, kas nosaka, ka Nokavējuma naudu neaprēķina, ja valsts vai pašvaldības budžets tam 

piekritīgo nodokļa maksājumu ir saņēmis piecu darbdienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Ja 

minētais nosacījums netiek ievērots, nokavējuma naudu aprēķina par periodu no nākamās dienas pēc 

konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa iestāšanās līdz samaksas dienai (to ieskaitot). Ja 

maksāšanas termiņš sakrīt ar brīvdienu (svētku dienu), tad par maksāšanas dienu uzskatāma pirmā 

darbdiena pēc brīvdienas (svētku dienas), Latvijas Republikas likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 

9.pantu,2.daļu, kas nosaka, ka :”Noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un nokavējuma 

naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un 

nodevām”, kā arī Administratīvā procesa likuma 358.panta otro daļu, 359.panta  pirmās daļas 3.punktu, 



28 
 

360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu, domes Finanšu komitejas 2021.gada 

10.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par – 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

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

atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:     
1.Piedzīt no ----------------------nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 29.92 (divdesmit 

deviņus euro un 92 centus), par dzīvokļa īpašumu -----------------------un piedziņas izdevumus 

bezstrīda kārtībā, vēršoties  pret maksātājam piederošo īpašumu vai naudas līdzekļiem. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Jelgavā, Atmodas ielā 19, LV 3007) 

14(četrpadsmit) dienu laikā pēc tā nosūtīšanas parādniekam. 

Izpildei: pašvaldības juristei I.Ertei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

15.# 

Par materiālo atbalstu ēdināšanai 

A.Žuks, J.Līcis, P.Līcis  

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.  

J.Līcis- ir pret lēmumu par Pārtikas karšu piešķiršanu vidusskolēniem, kuriem klātienes mācību laikā 

nebija apmaksātas brīvpusdienas. Visiem bērniem jau tiks piešķirti no valsts 500 euro. Šiem skolēniem 

nav statusa par trūcīgu ģimeni, neatbildīs saistošajiem noteikumiem. 

A.Žuks- šajā ārkārtējā situācijā jau ir piemērotas atkāpes no saistošajiem noteikumiem. Iepriekš jau 

piešķīrām pārtikas kartes visiem skolēniem 1.-9.klašu, gan deklarētajiem, gan nedeklarētajiem mūsu 

novadā. 

P.Līcis- atbalsta Pārtikas karšu piešķiršanu šajā gadījumā. 

I.Erte- saistošie noteikumi paredz atbalstīt maznodrošinātos, trūcīgos, daudzbērnu ģimenes, bet 

pašvaldība klātienes mācību laikā piešķir brīvpusdienas visiem no 1.klases līdz 9.klasei. 

A.Žuks- līdz 9.klasei ēdina jau visus nedalot kategorijās. 

S.Andruškeviča – arī atbalsta to, ka jāpiešķir Pārtikas kartes visiem vidusskolēniem. 

A.Žuks- jautājums tiek likts uz balsošanu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Izskatīts Viesītes vidusskolas Skolas padomes priekšsēdētāja Māra Lāča 2021.gada 8.februāra 

iesniegums, kurā lūdz rast iespēju noteikt materiālo pabalstu pārtikas iegādei, piešķirot Pārtikas karti 59 

Viesītes vidusskolas 10.-12. klašu izglītojamiem, lai sniegtu atbalstu skolēniem, kuriem klātienes mācību 

laikā tika nodrošināta ēdināšana, ņemot vērā to, ka visā valsts teritorijā saskaņā ar Ministru kabineta 

2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ir pārtraukta mācību 

procesa norise klātienē izglītības iestādēs un mācības tiek nodrošinātas attālināti. 

Konstatēts, ka: 

1) Viesītes vidusskolas 10.-12.klasē mācās 59 skolēni, klātienes mācību laikā brīvpusdienas tika 

apmaksātas 1 skolēnam (trūcīga ģimene), bet 58 skolēniem brīvpusdienas netika apmaksātas,  saskaņā 

ar Viesītes novada pašvaldības 2017.gada 19.oktobra saistošo noteikumu Nr.11/2017 “Par pabalstiem 

Viesītes novadā”10.punktu, kas nosaka, ka pabalsts brīvpusdienām skolās un pirmsskolas izglītības 

iestādēs tiek piešķirts trūcīgām ģimenēm, kurās ir bērni, un kuri apgūst obligātās izglītības programmu 

Viesītes novada administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs”; 

2) attālinātās mācības februāra mēnesī notiek no 1.februāra līdz 26.februāraim , tas ir 20 darba 

dienas. Līdz ar to, 1 bērnam Pārtikas kartē piešķiramā summa būtu  30,00 EUR (20 dienas  x 1,50 EUR).  

3) 58 bērniem, kuriem klātienes mācību laikā netika apmaksātas brīvpusdienas,  kopējā piešķiramā 

summa no 01.02.2021. līdz 26.02.2021. būtu 1740,00 EUR. 

 

Lai sniegtu atbalstu  10.-12.klašu skolēniem un viņu ģimenēm ārkārtējās situācijas laikā, pamatojoties 

uz Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, 

(ar pieņemtajiem Grozījumiem ) ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā 

esamības laikā, ņemot vērā  faktu ka izglītības iestādēs mācību process notiek attālināti,  atklāti balsojot, 

par – 4  balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis), pret- nav, atturas 

– 2 (Iveta Līce, Juris Līcis), nepiedalās-1 (ņemot vērā likumā “Par interešu konflikta novēršanu 
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pašvaldības amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus Vita Elksne lēmuma 

pieņemšanā nepiedalās), Viesītes novada dome NOLEMJ:      

1.Piešķirt/ nepiešķirt materiālo pabalstu pārtikas iegādei, piešķirot Pārtikas karti 58 (piecdesmit 

astoņiem)  Viesītes vidusskolas 10.-12. klašu izglītojamiem, kuriem klātienes mācību laikā netika 

nodrošinātas brīvpusdienas,  sakarā ar attālināto mācību procesu ārkārtējās situācijas laikā no 

01.02.2021. līdz 26.02.2021. 

2.Vienam skolēnam materiālais pabalsts pārtikas iegādei tiek noteikts 30 EUR (trīsdesmit euro) 

apmērā, izsniedzot pārtikas karti. 

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

dienesta sagatavotajam sarakstam.  

 

4. Pārtikas kartes pārtikas preču iegādei jāatprečo  līdz 2021.gada  26.martam. 

Viesītes novada tirdzniecības vietās (veikals “top”, veikals “Lats”). 

 

5.No Viesītes novada pašvaldības budžeta rezerves fonda piešķirt 1740,00 EUR pārtikas karšu 

apmaksai. 

 

Izpildei: Viesītes novada Sociālajam dienestam Viesītes vidusskolas direktoram 

Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

16.# 

Par laukumu asfaltēšanu 

A.Žuks, P.Līcis 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina likt uz balsošanu. 

P.Līcis- grib, lai turpmāk daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulce piekrīt laukumu 

asfaltēšanai pie mājām. 

A.Žuks- informē, ka Lones ciemā pie mājas “Aronijas 4”neasfaltēs laukumu. 

 

Saņemts Viesītes novada domes deputāta  Pētera Līča 2021.gada 9.februāra iesniegums, kurā lūdz rast 

iespēju noasfaltēt laukumu Saukas pagasta ‘’Ceceros’’ un ‘’Palsānos’’. 

Konstatēts, ka: 

 nekustamie īpašumi ‘’Ceceri’’, Saukas pag., Viesītes nov. un ‘’Palsāni’’, Saukas pag., Viesītes nov., 

pieder fiziskām personām un nav publiski pieejamas teritorijas; 

 Viesītes novada pašvaldībai nav noslēgti nekādi publiskās un privātās partnerības līgumi ar īpašumu 

īpašniekiem; 

1) paši īpašnieki nav ierosinājuši viņu īpašumos asfaltēt laukumus; 

2) Viesītes novada Attīstības programmā 2014.-2020.gadam, Investīciju plānā 2021.-2022.gadam 

un Rīcības plānā 2021.-2023.gadam nav paredzētas šādas aktivitātes un Viesītes novada 

pašvaldības 2021.gada budžetā nav paredzēti līdzekļi šiem mērķiem. 

Likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 2.punkts paredz, ka pašvaldības funkcija ir gādāt par 

savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, 

rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 

apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana. 

Pašvaldība var ieguldīt līdzekļus publiskas lietošanas objektos. Augstāk minētie īpašumi tādi nav.  

Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 ‘’Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi’’ 2.punkta 2.21. apakšpunkts nosaka, ka  publiskā ārtelpa ir  

sabiedrībai brīvi vai daļēji pieejamas teritorijas un telpa, ko veido ceļi, ielas, bulvāri, laukumi, publisku 

ēku pagalmi, pasāžas, krastmalas, promenādes, parki, dārzi, skvēri, meži, publiskie ūdeņi un citas vietas, 

kas nodotas publiskai lietošanai. 

Konkrētie īpašumi ir vienai personai piederoši. 

Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 3.punktu 

un 27.punktu, atklāti balsojot, par – 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 
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Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis), pret- nav, atturas – 1 (Pēteris Līcis), Viesītes novada dome 

NOLEMJ:      

            Neasfaltēt laukumus Viesītes novada  Saukas pagasta ‘’Ceceros’’ un ‘’Palsānos’’. 

 
17.# 

Par pašvaldības līdzfinansējumu biedrības „Saukas dabas parka biedrība” projektam  

„Zivju resursu papildināšana Saukas ezerā” 

A.Žuks, J.Līcis 
A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. , par Saukas dabas parka biedrības ieņēmumu un 

izdevumu pārskatu uz 2021.gada 1.janvāri. Atlikums uz gada sākumu ~ 14000,00  EUR, tai skaitā 

ieņēmumi no makšķerēšanas licenču realizācijas 8132 EUR. 

Par Saukas ezera nomu biedrība pašvaldībai gadā pārskaita 1327,41 EUR, no šīs summas pašvaldība 

daļu naudas pārskaita valstij. 

Saukas ezera apsaimniekošanas noteikumi paredz, ka  zivju resursus var atjaunot ielaižot arī līdaku 

mazuļus.  

A.Žuks, J.Līcis- ierosina atbalstīt biedrības projektu piešķirot 1400 EUR no pašvaldības budžeta, 

pārējo līdzfinansējuma daļu , lai biedrība piešķir pati. 

 

Iebildumu un citu priekšlikumu nav. 

 
          Izskatīts biedrības „Saukas dabas parka biedrība” valdes priekšsēdētāja Jāņa Raščevska  2021.gada 

28.janvāra iesniegums, kurā lūdz rast iespēju segt līdzfinansējuma daļu, kas sastāda 2580,00 EUR, lai 

varētu realizēt projektu “Zivju resursu papildināšana Saukas ezerā” uz maksimālo Lauku atbalsta 

dienesta Zivju fonda projektu konkursā izsludināto summu, kas ir 9935,31 EUR. 

           Projekta apstiprināšanas gadījumā Saukas ezerā  tiks ielaisti 35 700 gab. vienvasaras līdaku 

mazuļi par kopējo summu 9935.31  EUR (Zivju fonda līdzekļi 7355,31 EUR; līdzfinansējuma daļa 

2580,00 EUR). 

          Saukas ezera apsaimniekošanas plānā, kas apstiprināts ar Viesītes novada domes 2020.gada 

16.janvāra lēmumu Nr.9 (prot. Nr.2), sadaļā “Zivju krājumu pavairošana un papildus aizsardzība”  

paredzēts, ka “gadījumā, ja līdakas tiek intensīvi zvejotas un/vai makšķerētas, var veikt to kāpuru (ap 

500 gab./ha jeb 350 tūkst. gab. gadā) vai mazuļu (ap 100 gab./ha jeb 70 tūkst. gab. gadā) ielaišanu uz 

izmantojamo (dotajai zivju sugai piemērotāko) platību – aptuveni 700 ha”. 

          Izvērtējot projekta lietderību un aktualitāti, ņemot vērā Saukas ezera apsaimniekošanas plānā 

ieteikto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu, likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 

29.panta 1.punkta nosacījumiem, Ministru kabineta 2010. gada 2.marta noteikumiem Nr.215 „Noteikumi 

par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, Ministru 

kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumiem Nr. 1417 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta 

noteikumos Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

finanšu līdzekļiem””, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87 “Grāmatvedības 

uzskaites kārtība budžeta iestādēs”,  Viesītes novada domes finanšu komitejas 2021.gada 10.februāra 

sēdes lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par – 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

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

dome NOLEMJ:      

1. Atbalstīt biedrības „Saukas dabas parka biedrība”, reģ. Nr.40008079842, projekta 

pieteikumu „Zivju resursu papildināšana Saukas ezerā”, iesniegšanai Lauku atbalsta 

dienesta izsludinātajā Zivju fonda projektu konkursā valsts atbalsta saņemšanai.  

2. Projekta īstenošanai piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 1400,00 EUR (viens 

tūkstotis četri simti euro) no Viesītes novada pašvaldības vides aizsardzības speciālā 

budžeta līdzekļiem. 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, attīstības un plānošanas nodaļai 

Saukas dabas parka biedrības valdes priekšsēdētājam  
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18.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 

S.Lūse, J.Līcis, I.Erte, A.Žuks 
S.Lūse- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputāti debatē par--------------------, kurš nakšņo kāpņu telpās, bieži alkohola reibumā, personai nav 

dzīvesvietas, nkur nestrādā.  

I.Erte- persona ir izdeklarēta no Viesītes, ir sasniegusi pilngadību un, lai atgriežas savā dzīves  vietā ------

-----------novadā, kur tiks piešķirta dzīvojamā platība. Tas, ka personas nevēlas to darīt, nav pašvaldības 

problēma. Jāreaģē policijai. 

A.Žuks- uzdos policistam risināt jautājumu.   

                                              

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

risināšanā” 10.pantu,  Viesītes novada domes 2011.gada saistošajiem noteikumiem Nr.1 "Kārtība, kādā 

Viesītes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" (prot.Nr.2;5.#), Komunālo 

jautājumu komisijas 10.02.2021. sēdes ierosinājumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par – 7 balsis (Alfons 

Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), 

pret- nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:      

 

1. Atļaut------------. pārslēgt īres līgumu uz sava vārda slēdzot beztermiņa īres līgumu. SIA 

„Viesītes komunālā pārvalde” veikt nepieciešamās izmaiņas īrnieka īres līgumā.  

2. Atļaut, pēc parāda nomaksas par dzīvokli, -------------------pārslēgt īres līgumu uz sava vārda 

dzīvoklim -----------------slēdzot beztermiņa īres līgumu. SIA „Viesītes komunālā pārvalde” veikt 

nepieciešamās izmaiņas īrnieka īres līgumā.  

3. Atteikt reģistrēt-------------------, deklarētā adrese (anulēta 01.02.2021.): ------------------dzīvokļu 

rindā, jo nav juridiska pamata to darīt. 

4. Reģistrēt ----------------dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Dzelzceļnieku ielā 2-1, Viesītē, 

Viesītes novadā, slēdzot beztermiņa īres līgumu, pēc īres līguma noslēgšanas īrniekam un īrnieka 

ģimenes locekļiem 1 mēneša laikā deklarēties jaunajā adresē. 

5. Reģistrēt----------------, dzīvokļu rindā. 

6. Pagarināt īres līgumu ar ----------------------------------------- līdz 31.08.2021. uz dzīvokļa 

remonta veikšanas laiku.  
Līdz ūdensapgādes, kanalizācijas un apkures sistēmu sakārtošanai nepiemērot maksu par īri. 

 

Zināšanai: SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, Komunālo jautājumu komisijai, iedzīvotāju reģistram.  

 

19.# 

Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā  

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

A.Žuks- ierosina to apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav.  

                                                                                                                                                                                                                                                               
Ar------------------   ir noslēgts īres līgums par dzīvokli Nr.6(seši), kas atrodas Viesītes novada, Viesītē, 

Pavasara ielā 4A. ----------------ir iesniedzis iesniegumu, ka vēlas nopirkt viņa īrēto dzīvokli. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.pants atļauj dzīvokļus pirkt, izmantojot pirmpirkuma 

tiesības dzīvokļu īrniekiem. 

Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 45.pants nosaka, ka starp dzīvoklī dzīvojošajiem 

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

ģimenes locekļa vārda. Vienošanās nav nepieciešama, jo pilngadīgo ģimenes locekļu nav. Nav sniegta 

prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu. Samaksa veicama euro. 

Veicot atsavināmā dzīvokļu īpašumu tirgus novērtējumu, sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs  

dzīvoklim Nr.6 noteicis  vērtību EUR 2900,00 (divi tūkstoši deviņi simti euro  un 00 centi),  kadastrālā 

vērtība ir EUR 2495.00, līdz ar to, pārdošanas vērtība nosakāma EUR 2900.00.  
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Par dokumentu sagatavošanu atsavināšanai Viesītes novada pašvaldība ieguldījusi EUR 211.20 (divi 

simti vienpadsmit euro un 40 centus).      

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

daļu un ceturto daļu, un likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, domes Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2021.gada 10.februāra sēdes lēmumu 

(prot.Nr.2), atklāti balsojot, par – 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

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

1.Atsavināt, pārdodot par naudu ------------------------dzīvokli Nr.6 (seši)  un ar to saistītās  

600/26825 (seši simti divdesmit seši tūkstoši astoņi simti divdesmit piektās)  domājamās daļas no būves 

(turpmāk –dzīvokļa īpašums), kas atrodas Viesītes novada, Viesītē, Pavasara ielā 4A (četri A), ar 

dzīvokļa īpašuma kadastra numuru 56159000052, izmantojot pirmpirkuma tiesības kā dzīvokļa 

īrniekam. 

2. -------------------veikt samaksu par dzīvokļa īpašumu EUR 2900.00, un izdevumus par 

dokumentu sagatavošanu pārdošanai EUR 211.20, ieskaitot naudu Viesītes novada pašvaldībai, A/s 

SEB banka, kods UNLALV2X009, konts LV66UNLA0009013130395. 

3. Pēc pirkuma summas samaksas noslēgt pirkuma līgumu un  parakstīt nostiprinājuma lūgumu 

zemesgrāmatu nodaļai. -----------------veikt visas darbības, lai nostiprinātu īpašuma tiesības 

zemesgrāmatā. 

Izpildei: pašvaldības juristei  

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

 

20.# 

Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā  

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

A.Žuks- ierosina to apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav.  

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

Pavasara ielā 4A. --------------------ir iesniedzis iesniegumu, ka vēlas nopirkt viņa īrēto dzīvokli.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.pants atļauj dzīvokļus pirkt, izmantojot pirmpirkuma 

tiesības dzīvokļu īrniekiem. 

Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 45.pants nosaka, ka starp dzīvoklī dzīvojošajiem 

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

ģimenes locekļa vārda. Ir vienošanās ar laulāto par to, ka dzīvokli pērk------------. Nav sniegta prasība tiesā 

par īres līguma izbeigšanu. Samaksa veicama euro. 

 Veicot atsavināmā dzīvokļu īpašumu tirgus novērtējumu, sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs  

dzīvoklim Nr.9  noteicis  vērtību EUR 2900.00 ,  kadastrālā vērtība ir EUR 2508.00, līdz ar to pārdošanas 

vērtība nosakāma EUR 2900,00. 

Par dokumentu sagatavošanu atsavināšanai Viesītes novada pašvaldība ieguldījusi EUR 211.20 (divi simti 

vienpadsmit euro un 40 centus).      

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, domes Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2021.gada 10.februāra sēdes lēmumu 

(prot.Nr.2), atklāti balsojot, par – 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

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

1.Atsavināt, pārdodot par naudu------------------, dzīvokli Nr.9 (deviņi)  un ar to saistītās  

603/26825 (seši simti trīs divdesmit seši tūkstoši astoņi simti divdesmit piektās)  domājamās daļas no būves 
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(turpmāk –dzīvokļa īpašums), kas atrodas Viesītes novada, Viesītē, Pavasara ielā 4A (četri A), ar dzīvokļa 

īpašuma kadastra numuru 56159000051, izmantojot pirmpirkuma tiesības kā dzīvokļa īrniekam. 

2. -------------------veikt samaksu par dzīvokļa īpašumu EUR 2900.00 (divi tūkstoši deviņi simti 

euro, 00 centi), un izdevumus par dokumentu sagatavošanu pārdošanai EUR 211.20, ieskaitot naudu 

Viesītes novada pašvaldībai, A/s SEB banka, kods UNLALV2X009, konts LV66UNLA0009013130395. 

3. Pēc pirkuma summas samaksas noslēgt pirkuma līgumu un  parakstīt nostiprinājuma lūgumu 

zemesgrāmatu nodaļai. -------------------veikt visas darbības, lai nostiprinātu īpašuma tiesības zemesgrāmatā. 

Izpildei: pašvaldības juristei  

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

 

21.# 

Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

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

A.Žuks- ierosina to apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav.  

 

2021.gada 26.janvārī ir saņemts -------------------iesniegums, kurā lūdz nodot īpašumā bez atlīdzības 

atbilstošas domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010817, viņai piederošā 

dzīvokļa Nr.2, kas atrodas  Sporta iela 21, Viesīte,  Viesītes nov., uzturēšanai.   

Šīs domājamās daļas ir 763/12484 no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010817 ar platību 

0,2133 ha. 

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

privatizāciju” 75.panta 4.punktu, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas 

komitejas 2021.gada 10.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par – 7 balsis (Alfons 

Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), 

pret- nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:       

1.Nodot bez atlīdzības 763/12484 domājamās daļas no zemes vienības 0.2133 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 56150010817,------------------ dzīvokļa Nr.2, kas atrodas Sporta iela 21, Viesīte, 

Viesītes nov.,  uzturēšanai. 

2. Slēgt līgumu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei  

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

 
22.# 

Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

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

A.Žuks- ierosina to apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav.  

 

2021.gada  9.februārī ir saņemts ------------------iesniegums, kurā lūdz nodot īpašumā bez atlīdzības 

atbilstošas domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800040156, piederošā 

dzīvokļa Nr.12, kas atrodas  ‘’Cīruļi 4’’, Cīruļi, Rites pag., Viesītes nov., uzturēšanai.   

Šīs domājamās daļas ir 691/5862  no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800040156 ar platību 

0,3130 ha. 

 

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

privatizāciju” 75.panta 4.p., domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas 

komitejas 2021.gada 10.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par – 7 balsis (Alfons Žuks, 

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

atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:       



34 
 

 

1.Nodot bez atlīdzības 691/5862 domājamās daļas no zemes vienības 0.3130 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 56800040156--------------  dzīvokļa Nr.12, kas atrodas ‘’Cīruļi 4’’, Cīruļi, Rites 

pag., Viesītes nov.,  uzturēšanai. 

2. Slēgt līgumu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei  

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

 

23.# 

Par zemes nomas  līgumu slēgšanu  

J.Līcis 

 
1) Saņemts --------------------2021.gada 18.janvāra iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz 

daļu no zemes vienības Rites  pagastā ar kadastra apzīmējumu 56580020135 0,2 ha  platībā un zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 56800040257  0,1 ha platībā. 

2) Saņemts -----------------2021.gada 29.janvāra iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz daļu 

no zemes vienības Rites  pagastā ar kadastra apzīmējumu 56800040200  0,2 ha platībā. 

3) Saņemts -------------------2021.gada 9.februāra iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz daļu 

no zemes vienības Rites  pagastā ar kadastra apzīmējumu 56800040283  0,0180 ha platībā un zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 56800040195 0.0858 ha platībā. 

 

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.350’’ Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesību noteikumi’’ 29.punkts nosaka, ka nav jārīko zemes nomas izsole, ja tiek iznomāts neapbūvēts 

zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai 

ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem. Faktiski tie ir mazdārziņi. 

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 slēgt zemes nomas līgumu un 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,  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu, 

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 ’’ 

29.2 un 29.8., apakšpunktu, 53.punktu,  domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2021.gada 10.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par – 7 

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

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

1.Slēgt zemes nomas līgumu  līdz 2025.gada 31.decembrim:   

1.1. Ar ------------------uz daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800040257   0,1 ha 

platībā, Rites pagastā. 

1.2. Ar ----------------uz daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800040200  0.2 ha 

platībā, Rites pagastā. 

1.3. Ar------------------  uz daļu no zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 56800040283  0,0180 

ha platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800040195 0.0858 ha platībā, Rites pagastā. 

 

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

teritoriālai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai.  

Izpildei: pašvaldības juristei, nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei  

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, personām 
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24.# 

Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma  

“Gaiļezeri”, Saukas pag., Viesītes nov. 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks- ierosina to apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav.  

Saņemts----------------,  iesniegums par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 56880020068,  ar 

platību 1,65 ha un 56880020043, ar platību 0,5 ha , atdalīšanu  no piederošā nekustamā īpašuma 

‘’Gaiļezeri’’,  Saukas pag.,  Viesītes nov., ar kadastra  numuru 56880020073, kā arī, tiek lūgts atdalītajām 

zemes vienībām piešķirt nosaukumus: ‘’Aldiņi”, Saukas pag., Viesītes nov., un ‘’Mežmaliņas’’, Saukas 

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;18.#) „Viesītes novada 

teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un  apbūves noteikumi’’, domes Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2021.gada 10.februāra sēdes lēmumu 

(prot.Nr.2), atklāti balsojot, par – 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

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

1.Atļaut---------------------- atdalīt no viņai piederošā nekustamā īpašuma “Gaiļezeri”, Saukas pag., 

Viesītes nov., ar kadastra numuru 56880020073: 

1.1.  Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56880020068,  ar platību 1.65  ha. 

        Atdalītajai  zemes vienībai piešķirt nosaukumu: “Aldiņi”, Saukas pag., Viesītes nov. 

        Noteikt lietošanas mērķi: 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

1.2. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56880020043,  ar platību 0,5  ha 

       Atdalītajai  zemes vienībai piešķirt nosaukumu: “Mežmaliņas”, Saukas pag., Viesītes nov. 

        Noteikt lietošanas mērķi: 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

 

2. Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā.  

 

Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei  

Zināšanai: personai 

 

25.# 

Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma  

“Zālītes”, Elkšņu pag., Viesītes nov. 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks- ierosina to apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav.  

Saņemts-----------------., pilnvarotās personas SIA “BALTU KOKS”,  reģ. Nr.42103036409, 

jurid.adrese: Vecā Ostmala 10, Liepāja, LV-3401, iesniegums par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 56580060090, ar platību 15,7 ha  atdalīšanu  no --------------piederošā nekustamā īpašuma 

“Zālītes”,  Elkšņu pag.,  Viesītes nov., ar kadastra numuru 56580060016, kā arī, tiek lūgts atdalītajai 

zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Zāļmeži”, Elkšņu pag., Viesītes nov. 

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

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

pašvaldības 20.06.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.2019/3 (prot. Nr.7;18.#) „Viesītes novada 

teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, domes Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2021.gada 10.februāra sēdes lēmumu 

(prot.Nr.2), atklāti balsojot, par – 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

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

1. Atļaut ------------------------atdalīt no viņam piederošā nekustamā īpašuma “Zālītes”, Elkšņu pag., 

Viesītes nov., ar kadastra numuru 56580060016, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56580060090,  

ar platību 15,7  ha:  

     1.1.atdalītajai  zemes vienībai piešķirt nosaukumu: “Zāļmeži”,  Elkšņu pag., Viesītes nov. 

     1.2.noteikt lietošanas mērķi: 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

2. Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā.  

 

Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei  

Zināšanai: personai 

 

26.# 

Par nekustamā īpašuma “Purviņi” , Saukas pag., Viesītes nov., sadalīšanu 

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

A.Žuks- ierosina to apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav.  

 
Saņemts SIA “Sidrabe Agro”, reģ. Nr.40203152065, jurid.adrese: Blaumaņa iela 8-2, Koknese, 

Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113, iesniegums, par nekustamā īpašuma “Purviņi”, Saukas pag., 

Viesītes nov. ar kadastra numuru 56880070078, sadalīšanu divos īpašumos, saskaņā ar shēmu.   

Konstatēts, ka nepieciešams zemes ierīcības projekts, jo zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

56880070078 jāsadala divās zemes vienībās. 

Pamatojoties uz likumu  “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”, 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’’, 

domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2021.gada 10.februāra 

sēdes lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par – 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

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

dome NOLEMJ:      

1.Atļaut SIA “Sidrabe Agro”, reģ. Nr. 40203152065, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 8-2, 

Koknese, Kokneses pag., Kokneses nov., LV- 5113, sadalīt nekustamā  īpašuma “Purviņi”, Saukas 

pag., Viesītes nov., īpašuma kadastra numurs 56880070078,  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

56880070078, divās  zemes vienībās saskaņā ar grafisko pielikumu, izstrādājot zemes ierīcības projektu.  

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

vienības ar kadastra apzīmējumu 56880070078,  sadalīšanai. 

 ( Darba uzdevums un nosacījumu pievienoti pielikumā) 

  

Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei  

Zināšanai: personai 

APSTIPRINĀTS 

Viesītes novada pašvaldības 

domes sēdē 2021.gada 18.februārī (prot.Nr.2) 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 18.februāra lēmumam Nr.26 (prot.Nr.2)  
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Zemes ierīcības projekta izstrādāšanas nosacījumi 

nekustamā īpašuma „Purviņi”,  Saukas pag., Viesītes novads, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 56880070078 sadalīšanai 

Zemes ierīcības projekts jāizstrādā saskaņā ar likumu „Zemes ierīcības likums”, 2016.gada 2.augusta 

Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 505, „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 2006.gada 

20.jūnija Ministru Kabineta noteikumiem Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Aizsargjoslu likumu, 

Dokumentu juridiskā spēka likumu, 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Viesītes novada pašvaldības 20.06.2019. saistošajiem  

noteikumiem Nr. 2019/3 ( prot.Nr.7;18p.) „Viesītes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa  un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi’’ 

 1. Prasības izstrādātājam: 

1.1 Zemes ierīcības projektu (turpmāk - Projektu) izstrādā sertificēta persona. 

1.2 Projekta izstrādi un zemes ierīcības darbus finansē projekta ierosinātājs. 

2. Projekta izstrādes mērķis:  

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56880070078 sadalīšana, veidojot divas (2) atsevišķas zemes 

vienības. 

3. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana: 

3.1. Atbilstoši Viesītes novada pašvaldības 20.06.2019. saistošajiem  noteikumiem Nr. 2019/3 

(prot.Nr.7;18p.) „Viesītes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi’’ un Saukas pagasta  funkcionālo zonējumu, zemes vienība  ar kadastra apzīmējumu 

56880070078 atrodas plānotajā (atļautajā) teritorijā – lauksaimniecības un mežsaimniecības  teritorijas. 

3.2. Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība 2,0 ha 

4. Projekta sastāvs: 

Atbilstoši 02.08.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” III daļai. 

5. Projekta grafiskā daļa:  

Projekta grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā (*.dwg vai *.dgn datņu formātā) Latvijas 

ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS – 92 mērogā M 1:5000 uz zemes robežu plāna pamatnes, ievērojot 

Ministru Kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasības. 

6. Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi: 

6.1. Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales jānosaka atbilstoši MK 

noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšana un maiņas kārtība”; 

6.2. Apgrūtinājumi/ierobežojumi uzrādāmi atbilstoši Viesītes novada pašvaldības 20.06.2019. 

saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/3 (prot.Nr.7;18p.) „Viesītes novada teritorijas plānojuma grafiskā 

daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi’’ 

6.3.Sniegt adresācijas priekšlikumus. 

7. Institūcijas, no kurām pieprasāmi izstrādes nosacījumi: 

7.1. AS „Sadales tīkls”; 

8. Projekta apstiprināšanas kārtība: 
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8.1. Projektu un iesniegumu par projekta apstiprināšanu iesniedz elektroniski, nosūtot uz e-pastu 

dome@viesite.lv. 

8.2.Projektu apstiprina Viesītes novada dome viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas. 

9. Prasības projekta noformēšanai: 

Projektu noformē atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 

  

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs         (personiskais paraksts)                                                A.Žuks                                      

 

 

 
27.# 

Par nekustamā īpašuma “Sietiņi” , Viesītes pag., Viesītes nov., sadalīšanu 

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

A.Žuks- ierosina to apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav.  

 

Saņemts SIA ‘’SCA Phoenix AM Latvia’’, reģ. Nr. 40203253714, jurid.adrese: Rīgas iela 103, Valmiera, 

LV 4201, iesniegums, par nekustamā īpašuma ‘’Sietiņi’’, Viesītes pag., Viesītes nov. ar kadastra numuru 

56350090003, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350090003,  sadalīšanu divās zemes vienībās, 

atdalot aptuveni 10, 6 ha zemes.  

Konstatēts, ka nepieciešams zemes ierīcības projekts, jo zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

56350090003  jāsadala divās zemes vienībās. 

 

Pamatojoties uz likuma  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, 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’’, 

domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2021.gada 10.februāra 

sēdes lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par – 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

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

dome NOLEMJ:      

1.Atļaut SIA ‘’SCA Phoenix AM Latvia’’, reģ. Nr. 40203253714, jurid.adrese: Rīgas iela 103, 

Valmiera, LV- 4201, sadalīt nekustamo  īpašumu “Sietiņi”, Viesītes pag., Viesītes nov., īpašuma 

kadastra numurs 56350090003,  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56350090003, divās  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 56350090003  sadalīšanai. 

   (Darba uzdevums un nosacījumi pievienoti) 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei  

Zināšanai: personai 

APSTIPRINĀTS 

Viesītes novada pašvaldības 

domes sēdē 2021.gada 18.februārī (prot.Nr.2) 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 18.februāra lēmumam Nr.27 (prot.Nr.2)  
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Zemes ierīcības projekta izstrādāšanas nosacījumi 

nekustamā īpašuma „Sietiņi”,  Viesītes pag., Viesītes novads,  

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350090003 sadalīšanai 

Zemes ierīcības projekts jāizstrādā saskaņā ar likumu „Zemes ierīcības likums”, 2016.gada 2.augusta 

Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 505, „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 2006.gada 

20.jūnija Ministru Kabineta noteikumiem Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Aizsargjoslu likumu, 

Dokumentu juridiskā spēka likumu, 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Viesītes novada pašvaldības 20.06.2019. saistošajiem  

noteikumiem Nr. 2019/3 ( prot.Nr.7;18p.) „Viesītes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa  un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi’’ 

 1. Prasības izstrādātājam: 

1.1 Zemes ierīcības projektu (turpmāk - Projektu) izstrādā sertificēta persona. 

1.2 Projekta izstrādi un zemes ierīcības darbus finansē projekta ierosinātājs. 

2. Projekta izstrādes mērķis:  

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350090003 sadalīšana, veidojot divas (2) atsevišķas zemes 

vienības. 

3. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana: 

3.1. Atbilstoši Viesītes novada pašvaldības 20.06.2019. saistošajiem  noteikumiem Nr. 2019/3 

(prot.Nr.7;18p.) „Viesītes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi’’ un Viesītes pagasta  funkcionālo zonējumu, zemes vienība  ar kadastra apzīmējumu 

563500090003 atrodas plānotajā (atļautajā) teritorijā – lauksaimniecības un mežsaimniecības  teritorijas. 

3.2. Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība 2,0 ha 

3.3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56350090003 noteikts meža aizsargjoslas ap pilsētu 

apgrūtinājums. 

4. Projekta sastāvs: 

Atbilstoši 02.08.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” III daļai. 

5. Projekta grafiskā daļa:  

Projekta grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā (*.dwg vai *.dgn datņu formātā) Latvijas 

ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS – 92 mērogā M 1:5000 uz zemes robežu plāna pamatnes, ievērojot 

Ministru Kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasības. 

6. Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi: 

6.1. Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales jānosaka atbilstoši MK 

noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšana un maiņas kārtība”; 

6.2. Apgrūtinājumi/ierobežojumi uzrādāmi atbilstoši Viesītes novada pašvaldības 20.06.2019. 

saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/3 (prot.Nr.7;18p.) „Viesītes novada teritorijas plānojuma grafiskā 

daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi’’ 

 6.4. Sniegt adresācijas priekšlikumus. 

7. Institūcijas, no kurām pieprasāmi izstrādes nosacījumi: 

     7.1. VSIA “Latvijas valsts ceļi”; 
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     7.2. AS „Sadales tīkls”; 

8. Projekta apstiprināšanas kārtība: 

8.1. Projektu un iesniegumu par projekta apstiprināšanu iesniedz elektroniski, nosūtot uz e-pastu 

dome@viesite.lv. 

8.2. Projektu apstiprina Viesītes novada dome viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas. 

9. Prasības projekta noformēšanai: 

Projektu noformē atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 2.augusta noteikumiem Nr. 505 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 

  

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs         (personiskais paraksts)                                                A.Žuks                                     

 

28.# 

Par grozījumiem  zemes nomas  līgumos  

J.Līcis, S.Andruškeviča, I.Erte 
J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

S.Andruškeviča- kāpēc nomas līgumus nevar pagarināt, cilvēki viņai prasa, lai līgumus pagarina. 

I.Erte- paskaidro, ka šie nomas līgumi vēl ir spēkā no 2 līdz 7 gadiem, kā kurš līgums. Līdz ar to, nav 

juridiska pamata līgumus šobrīd pagarināt. Grozījumi līgumos tiek veikti sakarā ar to, ka veica zemes 

precīzo uzmērīšanu un mainījās platības. Mainoties platībām mainās arī nomas maksa.. 

J.Līcis- līgumus pagarinās arī jaunā pašvaldība, arī uzskata, ka nav juridiska pamata tos pārslēgt, jo 

līgumi ir spēkā esoši. 

A.Žuks- jautājums tiek likts uz balsošanu. 

 
Veikta precīzā zemes lietošanas uzmērīšana zemes nomas platībām nekustamajā īpašumā ‘’Pie 

Akmens’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56350120076, lai sakārtotu nomas tiesības.  

Ir saņemts nomnieku iesniegums par grozījumiem zemes nomas līgumos, lai precizētu platības.  Tiek 

lūgts arī pagarināt zemes nomas līgumu termiņu. 

Ir sagatavoti nomas plāni un zināmas visas nomātās platības. 

Izskatot nomnieku iesniegumu, konstatēts, ka nomas līgumi ir spēkā no 2 līdz 7 gadiem. 

 

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

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu, 

domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2021.gada 10.februāra 

sēdes lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par – 4 balsis (Vita Elksne, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris 

Līcis), pret- 2 (Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs), atturas-nav, nepiedalās- 1 (ņemot vērā 

likumā “Par interešu konflikta novēršanu pašvaldības amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu 

pieņemšanas ierobežojumus, Alfons Žuks lēmuma pieņemšanā nepiedalās)Viesītes novada dome 

NOLEMJ:       

1. Izdarīt grozījumus nekustamā īpašuma ‘’Pie Akmens’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra 

numuru 56350120076 zemes nomas līgumos, precizējot nomas platības un nomas maksas apmēru. 

2. Nepagarināt zemes gabalu nomas termiņu, jo nomas līgumi ir spēkā esoši (no 2 līdz 7 gadiem). 

3. Slēgt zemes nomas līgumu grozījumus ar  nomniekiem. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei, nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei  

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, personām 
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29.# 

Par medību tiesību piešķiršanu  

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks- ierosina to apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav.  

 

Saņemts Mednieku kluba “ZNOTIŅI”, reģ. Nr. 40008082503,jurid.adrese: Sporta iela 27-12, Viesīte, 

Viesītes nov., LV 5237, iesniegums par medību tiesību piešķiršanu Viesītes novada pašvaldībai 

piederošajos īpašumos ar kadastra numuriem 56580060092, 56580060179, 56580070107, 

56580070099, 56580060092. 

Konstatēts, ka ir tikai divas zemes vienības, kuras piekrīt pašvaldībai. Tās ir ar kadastra apzīmējumiem 

56580060092 ar platību 0,6 ha un 56580060092 ar platību 3 ha. 

Izvērtējot iesniegumu, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu,  

domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2021.gada 10.februāra 

sēdes lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par – 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

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

dome NOLEMJ:      

1.Piešķirt Mednieku klubam “ZNOTIŅI”, reģ. Nr. 40008082503,jurid.adrese: Sporta iela 27-

12, Viesīte, Viesītes nov., LV-5237, medību tiesības uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

56580060092 ar platību 0,6 ha un 56580060092 ar platību 3 ha, uz vienu gadu. 

2. Slēgt medību platību līgumu. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei, nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei  

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, Mednieku klubam 

 

30.# 

Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu mežā 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks- ierosina to apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav.  

 

Saņemts ----------------18.01.2021. iesniegums, kurā tiek lūgts atļaut atmežošanu nekustamā īpašuma 

‘’Mazbērīši’’, Saukas pag., Viesītes nov. ar kadastra numuru 56880070110, zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 56880070083 . Transformācija paredzēta 1.kvartāla 1.nogabalā 0,22 ha platībā. Pielikumā 

robežu plāna un zemesgrāmatu apliecības  kopijas. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta  2013.gada 5.marta noteikumu Nr. 118 ‘’Kārtība, kādā 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai’’ 10.1. punktu, 

pašvaldība nosūtījusi iesniegumus un dokumentus Dabas aizsardzības pārvaldei, Valsts vides dienesta 

reģionālajai vides pārvaldei un Valsts meža dienestam atzinuma sniegšanai. Minētās institūcijas ir 

sniegušas savus atzinumus par lauksaimniecības zemes ierīkošanas atbilstību dabas un vides aizsardzību 

reglamentējošiem normatīvajiem aktiem., kā to nosaka noteikumu  11.punkts.   

Konstatēts, ka:  

1) saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes 21.01.2021. dokuments Nr.3.13/404/2021-N, par to, ka 

Dabas aizsardzības pārvalde neiebilst pret lauksaimniecības zemes ierīkošanu nekustamajā 

īpašumā ‘’Mazbērīši’’ , Saukas pag., Viesītes nov. ar kadastra numuru 56880070110, zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu 56880070083,   1.kvartāla 1.nogabalā 0,22 ha platībā; 

2) saņemts Valsts meža dienesta atzinums VM6.7-7/55, ka pret atmežošanu iebildumu nav; 

3) saņemts Valsts Vides dienesta Daugavpils reģionālās dabas pārvaldes  29.01.2021. atzinums Nr. 

2.3/217/DA/2021., ka iebildumi pret atmežošanu netiek celti, ja tiks ievērotas Aizsargjoslu 

likumā noteiktās prasības. 
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Ņemot vērā minēto, izskatot  ----------------18.01.2021.iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta  

2013.gada 5.marta noteikumu Nr. 118 ‘’Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, 

kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai’’ 7.punktu un 10.1. punktu, domes Attīstības, lauksaimniecības un 

īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2021.gada 10.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, 

par – 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris 

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

1.Atļaut ---------------------veikt lauksaimniecībā izmantojamās  zemes ierīkošanu mežā-  

nekustamā īpašuma “Mazbērīši”, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56880070110, zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu 56880070083,  1.kvartāla 1.nogabalā  0,22 ha platībā. 

2. Veicot meža zemes atmežošanu jāievēro Aizsargjoslu likuma 42.panta pirmās daļas 1.punkta 

a) apakšpunktu.  

 

Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei  

Zināšanai: personai 

 

 

31.# 

Par nekustamā īpašuma “Kapārītes”, Viesītes pag., Viesītes nov., atsavināšanas piedāvājumu 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks- ierosina to apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav.  

 

Sagatavota dokumentācija nekustamā īpašuma ‘’Kapārītes’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra 

numuru 5635 011 0192, sastāvoša no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5635 014 0105, 

ar platību 3,45 (trīs komats četrdesmit pieci ) ha, atsavināšanai.        

Ar ----------------------Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ir noslēgts 

zemes nomas līgums par zemes īpašumu ar kadastra numuru 5635 014 0105, sastāvošu no 1(vienas ) 

zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 5635 014 0134, ar kopējo zemes platību  3,45 (trīs komats 

četrdesmit pieci) hektāri.  Uz zemes vienības atrodas -------------piederošas būves. 

---------------2019.gada 3.martā ir iesniegusi atsavināšanas ierosinājumu, ka vēlas, lai pašvaldība uzsāk 

atsavināšanas procesu. 

Saskaņā ar Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 8.pantu tika veikta nekustamā īpašuma 

novērtēšana, pieaicinot licenzētu vērtētāju . Īpašums novērtēts par EUR 4700.00 (četri tūkstoši septiņi 

simti  euro un 00 centiem, kas tik noteikta kā nosacītā cena.).  

------------------jāsedz izdevumi par  īpašuma uzmērīšanu un novērtēšanu EUR 992.80 (astoņi simti 

divdesmit seši euro un 00 centi). 

Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka publiskā 

persona var atsavināt mantu pārdodot par brīvu cenu. Savukārt likuma 37.panta pirmās daļas 4.punts 

nosaka, ka šī likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās personas var iegūt mantu par brīvu cenu, kas ir 

nosacītā cena.  

Savukārt ------------ir persona, kas minēta šī likuma 4.panta ceturtajā daļā 8.punktā : persona, kurai Valsts 

un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā 

noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas 

līgumu. Uz zemes arī ---------------piederošas būves. 

Pamatojoties uz minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 8.punktu un 37 panta pirmās daļas 4.punktu, kā arī likuma 
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‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu,domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2021.gada 10.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par – 7 

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

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

1. Atsavināt, pārdodot par naudu, --------------------nekustamo īpašumu “Kapārītes”, Viesītes 

pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 5635 0140105, sastāvošu no 1(vienas) zemes vienības ar 

apzīmējumu kadastrā 5635 0140134, ar kopējo platību 3,45 (trīs komats četrdesmit pieci) ha, par 

nosacīto cenu EUR 4700.00- (četri tūkstoši septiņi  simti euro un 00 centi). 

2. --------------segt izdevumus par īpašuma uzmērīšanu un novērtēšanu EUR 992,80 (deviņi simti 

deviņdesmit divus euro un 80 centus). 

3. -----------------mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas iesniegt dokumentu par piekrišanu pirkt 

nekustamo īpašumu un naudu ieskaitīt Viesītes novada pašvaldības kontā LV66UNLA0009013130395, 

A/s SEB banka, kods UNLALV2X009. 

4. Slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma pirkšanu saskaņā ar šī lēmuma noteikumiem. 

5. Pēc naudas samaksas pilnā apmērā, domes priekšsēdētājam parakstīt nostiprinājuma lūgumu 

zemesgrāmatai par īpašuma tiesību pāreju --------------------uz nekustamo īpašumu. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, personai 

 

 

Domes sēde beidzas plkst.14.50 

 

Deputāti vienojas, kas domes ārkārtas sēde tiks sasaukta 2021.gada 26.februārī plkst.8.15  

Viesītē, Smilšu ielā 2, Viesītes kultūras pils konferenču-kino zālē, lai apstiprinātu sagatavoto 

pašvaldības īpašumu, pamatlīdzekļu, aizņēmumu, projektu u.c. konstatējamo daļu sakarā ar 

administratīvi teritoriālo reformu  

Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks 2021.gada 18.martā 

 

Ar pilnu domes sēdes debašu tekstu var iepazīties domes sēdes audioierakstā pašvaldības mājaslapā 

www.viesite.lv 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs                                                                              A.Žuks 

23.02.2021. 

 

 

 

Protokoliste                                                                                            D.Vītola 

23.02.2021. 
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