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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.martā                                                                                                                       Nr.5 

 

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, Modris 

Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis. 

 

Nepiedalās: Roberts Orups- slimības dēļ 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Sanita Lūse- pašvaldības izpilddirektore 

Ināra Erte- pašvaldības juriste 

Ilona Strade- galvenā grāmatvede  

Anda Sloga- Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāja 

Māris Blitsons- SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs 

Gints Grinbergs- datortīkla administrators   

 

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs        

Alfons Žuks  atklāj domes sēdi 

 

A.Žuks – Ierosina apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 57.jautājumiem 

Deputātiem iebildumu nav.  

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

Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas- nav, Viesītes novada dome 

NOLEMJ:                       

                                         

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 57.jautājumiem. 

Informatīvie jautājumi: 

S.Lūse  

1) par darbu pie administratīvi teritoriālās reformas , par darba grupu sanāksmēm organizējot 

jaunveidojamā Jēkabpils novada pārvaldes organizāciju. 

2) par Nodrošinājuma valsts aģentūras piedāvājumu pašvaldībai pārņemt ēku Amatnieku ielā 2, 

Viesītē, kurā atradās VUGD Viesītes postenis. Par biedrības Sēlijas kultūras projekti ieinteresētību 

ēkas apsaimniekošanā. 

3) par PII “Zīlīte” vadītājas iesniegumu par darba attiecību pārtraukšanu, par muzeja “Sēlija” vadītājas 

iesniegumu par darba attiecību pārtraukšanu. 

mailto:dome@viesite.lv
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A.Žuks 

1) par Smilšu ielas rekonstrukcijas un ietves izbūves projekta uzsākšanu 

2) par PII “Zīlīte” bērnu laukumu sakārtošanu. 

 P.Līcis- par savu iesniegumu par bruģēšanu, atbildēts ir daļēji. 

AŽuks- ir atbildēts uz iesniegumu. Grāmatvedībā ir rēķins, tāmes, nodošanas-pieņemšanas akts, var 

iepazīties ar dokumentāciju. 

P.Līcis- Kā ar Sporta skolas jumtu. Vai remontēsim vai nē. 

A.Žuks- remontēs, būs iepirkums saskaņā ar grafiku. 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par darba dienu pārcelšanu 2021.gadā. 

Ziņo: A.Žuks 

2. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam. 

Ziņo: A.Žuks 

3. Par PII “Zīlīte” darbu vasaras mēnešos. 

Ziņo: S.Andruškeviča 

4. Par Viesītes muzeja “Sēlija” nolikuma apstiprināšanu un krājuma noteikumu saskaņošanu. 

Ziņo: S.Andruškeviča  

5. Par Viesītes muzeja “Sēlija” projekta pieteikumu Zemgales kultūras programmā 2021. 

Ziņo: A.Sloga 

6. Par Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu (audzēkņu) izmaksu apstiprināšanu 

veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. 

Ziņo: A.Žuks 

7. Par materiālo atbalstu ēdināšanai izglītojamiem valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā. 

Ziņo: A.Žuks 

8. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par medicīniski pedagoģisko 

komisiju organizēšanu Viesītes novada izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām.  

Ziņo: A.Žuks 

9. Par finansējuma piešķiršanu ūdens sagatavošanas staciju iekārtu atjaunošanas un ierīkošanas 

vajadzībām. 

Ziņo: A.Žuks, M.Blitsons 

10. Par finansējuma piešķiršanu Viesītes Jauno kapu teritorijas iežogošanai. 

Ziņo: A.Žuks, S.Lūse 

11. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošo pamatlīdzekļu atsavināšanu 

Ziņo: A.Žuks 

12. Par izmaiņām grāmatvedības uzskaitē. 

Ziņo: A.Žuks, I.Strade 

13. Par Elkšņu pagasta pārvaldes katlumāju. 

Ziņo: A.Žuks 

14. Par mikroautobusa iegādi Viesītes novada kultūras iestāžu darba nodrošināšanai. 

Ziņo: A.Žuks,  

15. Par Viesītes vidusskolas ēdnīcas rekonstrukciju. 

Ziņo: A.Žuks 

16. – 24. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA “Palikt LV”.  

Ziņo: A.Žuks 

25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu un 1 fiziskas personas. 

     Ziņo: A.Žuks 

26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no 1 fiziskas personas. 

     Ziņo: A.Žuks 

27. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē Viesītes novada pašvaldības projektam “Viesītes pilsētas 

Meža ielas posmu seguma atjaunošana”. 

Ziņo: A.Žuks 

28. Par finansējuma piešķiršanu ūdensvada ierīkošanai atsevišķās Viesītes pilsētas ielās 

Ziņo: A.Žuks 
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29. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mazgraudiņi”, Elkšņu pagastā 

atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/16 apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

30. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Gričānu karjers”, Viesītes 

pagastā atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/17 

apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks, 

31. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Laukmales”, Viesītes pagastā 

atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/18 apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

32. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Osīši”, Viesītes pagastā atklātu, 

mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/19 apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

33. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mazkronīši”, Rites pagastā, 

atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu un pirkuma 

līguma slēgšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

34. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mazkaupiņi”, Rites pagastā, 

atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu un pirkuma 

līguma slēgšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

35. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Darbnīcas”, Elkšņu pagastā, 

atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu un pirkuma 

līguma slēgšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

36. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Elkšņu karjers”, Elkšņu pagastā, 

atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu un pirkuma 

līguma slēgšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

37. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Klauces karjers”, Elkšņu 

pagastā, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu un 

pirkuma līguma slēgšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

38. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Elkšņi”, Viesītes pagastā, 

atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu un pirkuma 

līguma slēgšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

39. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

Ziņo: S.Lūse 

40. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 1 personai. 

Ziņo: I.Erte 

41. Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā. 

Ziņo: J.Līcis 

42. Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā. 

Ziņo: J.Līcis 

43. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

Ziņo: J.Līcis 

44. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

Ziņo: J.Līcis 

45. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

46. Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu 

Ziņo: J.Līcis 

47. Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu 

Ziņo: J.Līcis 
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48. Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu 

Ziņo: J.Līcis 

49. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

50. Par adreses maiņu. 

Ziņo: J.Līcis 

51. Par zvejas atļaujas izsniegšanu Vīņaukas ezerā. 

Ziņo: J.Līcis 

52. Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto 

zemes gabalu piekritību Viesītes novada pašvaldībai. 

Ziņo: J.Līcis 

53. Par nekustamā īpašuma  sadalīšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

54. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

55. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

56. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu. 

Ziņo: J.Līcis  

57. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  

Ziņo: J.Līcis 

 

1.# 

Par darba dienu pārcelšanu 2021.gadā 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 30.jūnija rīkojumu Nr.354 (prot. Nr.42  23.#) „Par darba dienu 

pārcelšanu 2021.gadā” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 

Darba likuma 133.panta ceturto daļu, atklāti balsojot par –8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, 

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

- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Viesītes novada pašvaldības iestādēs un pašvaldības administrācijā pārcelt darba dienas: 

1.1. no pirmdienas, 2021.gada 3.maija, uz sestdienu, 2021.gada 8.maiju 

1.2. no piektdienas, 2021.gada 25.jūnija, uz sestdienu, 2021.gada 19.jūniju; 

1.3. no piektdienas, 2021.gada 19.novembra, uz sestdienu, 2021.gada 13.novembri. 

 

2.  Ieteikt pašvaldības kapitālsabiedrībām,  kurās noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas 

līdz piektdienai, nosakot darba un atpūtas laiku, ievērot šā  lēmuma 1.punktu. 

 

3.  Pašvaldības kancelejai informē iestādes un iedzīvotājus par darba dienu pārcelšanu. 

 

2.# 

Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam 

A.Žuks 

A.Žuks-ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.  

Deputātiem iebildumu nav. 
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            Izskatot novada domes priekšsēdētāja A.Žuka 2021.gada 15.marta iesniegumu par atvaļinājuma 

piešķiršanu, pamatojoties uz Darba likuma 151.pantu, Viesītes novada pašvaldības amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikuma (jaunā redakcijā)  53.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, atklāti balsojot, par –6 balsis (Svetlana Andruškeviča, Vita 

Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, 

nepiedalās- 2 (pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu 

darbā” paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Alfons Žuks un Iveta Līce lēmuma pieņemšanā 

nepiedalās), Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1.Piešķirt novada domes priekšsēdētājam Alfonam Žukam no 19.03.2021. līdz 

01.04.2021.(ieskaitot) neizmantoto ikgadējo atvaļinājumu - 1 kalendāro nedēļu par nostrādāto laika 

periodu no 16.03.2019. līdz 15.06.2019 un papildus atvaļinājumu 5 darba dienas saskaņā ar Viesītes 

novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma (jaunā redakcijā)  53.punktu. 

2.Atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētāja pienākumus pildīs priekšsēdētāja vietniece Iveta Līce. 

3.Atlīdzību par domes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu noteikt par faktiski nostrādātajām 

darba stundām - pēc tarifa likmes 8,21 EUR ( astoņi euro, 21 cents), saskaņā ar domes 2020.gada 

17.decembra lēmuma Nr.35 (prot.Nr.15) „Par Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja un 

domes deputātu atlīdzības koeficientu apstiprināšanu” 3.punktu. 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kancelejā – personas lietā 

 

3.# 

Par pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” darbu vasaras mēnešos 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 
Izskatīts Viesītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” vadītājas 

A.Orbidānes 2021.gada 25.februāra iesniegums Nr.1/1-10 par pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” 

darbību vasaras mēnešos, kurā lūdz atļaut vasaras periodā no 01.06.2021. līdz 25.08.2021. saglabāt divas 

jaukta vecuma rotaļu grupas:  vienu 1,5 -3 gadus veciem bērniem, bet otru bērniem vecumā no 4-7 

gadiem (ja to pieļaus epidemioloģiskā situācija valstī). Lūdz atļauju no 26.08.2021. - 31.08.2021. slēgt 

visas pirmsskolas izglītības iestādes grupas, lai kvalitatīvi sagatavotos darbam jaunajā mācību gadā, kā 

arī, sakarā ar telpu deratizāciju profilakses nolūkos un to uzkopšanu pēc vasarā veiktajiem 

remontdarbiem. 

Izvērtējot iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 6.punktu, 

21.panta 1.daļas 27.punktu, domes Sociālo. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2021.gada 

10.marta sēdes ierosinājumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot par –8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), 

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

1. Viesītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte” laika posmā no 01.06.2021. 

līdz 25.08.2021. saglabāt divas jaukta vecuma rotaļu grupas: vienu 1,5-3 gadus veciem bērniem, 

bet otru bērniem vecumā no 4-7 gadiem. 

 

2. Lai kvalitatīvi sagatavotos darbam jaunajā mācību gadā, kā arī sakarā ar telpu deratizāciju 

profilakses nolūkos un to uzkopšanu pēc vasarā veiktajiem remontdarbiem atļaut no 26.08.2021. 

līdz 31.08.2021. slēgt visas pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” grupas, darbu ar bērniem 

atsākot 01.09.2021. 

 

Izpildei: PII “Zīlīte” vadītājai  

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai  

Kontrolei: izpilddirektorei S.Lūsei 

4.# 
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Par Viesītes muzeja “Sēlija” nolikuma apstiprināšanu un muzeja krājuma noteikumu 

saskaņošanu 

A.Žuks, A.Sloga 

A.Žuks-ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Sloga- ziņo par sagatavoto jauno nolikumu sakarā ar plānoto akreditāciju 28.aprīlī. Būs jāsūta 

dokumentācija pārbaudei un vasarā brauks klātienē visu pārbaudīt. Šobrīd notiek darbs pie jaunās 

muzeja stratēģijas izstrādes. 

A.Žuks- Ierosina apstiprināt sagatavotos dokumentus. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Izskatot Viesītes muzeja “Sēlija” vadītājas Andas Slogas 2021.gada 9.marta iesniegumu Nr.1-2/2, 

kurā lūdz apstiprināt Viesītes muzeja “Sēlija” nolikumu un saskaņot muzeja krājuma noteikumus, 

izvērtējot iesniegto nolikumu un krājuma noteikumus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, ņemot vērā domes Sociālo. Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas 2021.gada 10.marta sēdes ierosinājumu apstiprināt nolikumu un 

saskaņot krājuma noteikumus (prot.Nr.1), atklāti balsojot par –8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), 

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

1.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības iestādes - Viesītes muzejs “Sēlija” nolikumu 

(pielikumā nolikums uz 4 lapām). 

2. Saskaņot Viesītes novada pašvaldības iestādes - Viesītes muzejs “Sēlija” muzeja krājuma 

noteikumus (pielikumā uz  10 lapām). 

3. Ar lēmuma pieņemšanu spēku zaudē 2016.gadā apstiprinātais Viesītes muzeja “Sēlija” 

nolikums. 

Atbildīgais: Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāja 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei  

5.# 

Par Viesītes muzeja “Sēlija” projektu “Sēlijas urbānā un industriālā mantojuma 

apzināšana, popularizēšana un  eksponēšana pilsētvidē” 

A.Sloga 

A.Sloga- ziņo par muzeja iesniedzamo projektu finansējuma saņemšanai no Zemgales kultūras 

programmas 2021. Projekts top saistībā ar Eiropas kultūras mantojuma dienām š.g.septembrī. Plāno 

piedalīties arī Viesīte. Projekta iecere ir uzstādīt 15 lielformāta stendus (vecās fotogrāfijas), kurās 

atspoguļotos Viesītes vēsture. Nepieciešams pašvaldības atbalsts projektam. Pieteikums jāiesniedz līdz 

31.martam. 

A.Žuks- ierosina atbalstīt muzeja projektu un piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 500 EUR. 

Deputāti piekrīt ierosinājumam. 

Zemgales plānošanas reģions no 2021.gada 1.marta līdz 31.martam ir izsludinājis kultūras projektu 

konkursu “Latvijas Valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Zemgales kultūras programma 

2021” .   

Kultūras programmas mērķis ir veicināt  Zemgalei raksturīgo kultūras vērtību saglabāšanu, 

popularizēšanu, attīstību un pieejamību plašai sabiedrībai, sniedzot ieguldījumu Latvijas kultūrvides 

līdzsvarotā un kvalitatīvā attīstībā. Minētā mērķa sasniegšanai finansiāli tiks atbalstīti reģionālas un 

vietējas nozīmes kultūras projekti, kas īstenoti Zemgales plānošanas reģionā un orientēti uz zemgaļu 

un sēļu materiālās un nemateriālās kultūras vērtību izzināšanu un daudzināšanu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 13.panta 5.punktu, Viesītes novada Attīstības 

programmas 2014. – 2020.gadam (pagarināta līdz brīdim, kad stāsies spēkā jaunizveidojamā Jēkabpils 
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novada plānošanas dokumenti)  ilgtermiņa prioritātes  VP 6 „Viesītes kā Sēlijas reģionālā tūrisma centra 

attīstība”, rīcības plāna RV 6.2.punktu „Sēlijas kultūras popularizēšana”, atklāti balsojot par –8 balsis 

(Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris 

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

1. Atbalstīt Viesītes muzeja “Sēlija” projekta „Sēlijas urbānā un industriālā mantojuma 

apzināšana, popularizēšana un eksponēšana pilsētvidē” izstrādi un projekta pieteikuma iesniegšanu 

Zemgales plānošanas reģiona kultūras projektu konkursā  “Latvijas Valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla 

fonda atbalstītā Zemgales kultūras programma 2021” finansējuma saņemšanai. 

2.  Apstiprināt projekta kopējo summu 3387,29 EUR (trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit septiņi 

euro, 29 centi). 

3. No Viesītes novada pašvaldības budžeta piešķirt līdzfinansējumu 500,00 EUR (pieci simti euro) 

projekta ieviešanai. 

Izpildei: Viesītes muzejam „Sēlija”. 

Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei pašvaldības izpilddirektoram 

6.# 

Par Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu (audzēkņu) izmaksu 

apstiprināšanu veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem  

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas likuma 12.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem 

Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem”, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 10.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), 

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

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

1. Apstiprināt izmaksas par viena skolēna (audzēkņa) uzturēšanu Viesītes novada pašvaldības 

izglītības iestādēs: Viesītes vidusskola un pirmsskolas izglītības iestādē  “Zīlīte” uz 

2021.gada janvāri, saskaņā ar naudas plūsmas izdevumiem 2020.gadā (EUR), veicot pašvaldību 

savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (1.pielikums). 

2. Apstiprināt izmaksas par viena skolēna (audzēkņa) uzturēšanu Viesītes novada pašvaldības 

izglītības iestādē - Viesītes Mūzikas un mākslas skola uz 2021.gada janvāri,  izdevumi uz vienu 

audzēkni pa mācību klasēm, saskaņā ar naudas plūsmas izdevumiem 2020.gadā (EUR), veicot 

savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (2.pielikums). 

3. Uzdot pašvaldības grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot līgumus par Viesītes novada 

pašvaldības un attiecīgās pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par sniegtajiem 

pakalpojumiem, un veikt norēķinu analītisko uzskaiti. 

Pielikumā: 

1) Viesītes novada pašvaldības skolēnu (audzēkņu) izmaksas uz 2021.gada janvāri,  Viesītes 

novada vispārējās izglītības iestāžu izdevumi uz vienu skolēnu (audzēkņi) saskaņā ar naudas 

plūsmas izdevumiem 2020.gadā (EUR) uz 1 lapas.   

2) Viesītes novada pašvaldības skolēnu (audzēkņu) izmaksas uz 2021.gada janvāri, Viesītes novada  

Viesītes Mūzikas un mākslas skolas izdevumi uz vienu audzēkni pa mācību klasēm  saskaņā ar 

naudas plūsmas izdevumiem 2020.gadā (EUR) uz 1 lapas.   

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Atbildīgais – pašvaldības finansiste 

7.# 
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Par materiālo atbalstu ēdināšanai izglītojamiem valstī noteiktās  

ārkārtējās situācijas laikā 

___________________________________________________________________________ 

A.Žuks 

A.Žuks-ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.  

Deputātiem iebildumu nav. 

 

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

2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ir izsludinājis visā 

valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no 2020.gada 9.novembra līdz 2021.gada 6.aprīlim ar mērķi ierobežot 

Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. 

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

visās izglītības iestādēs, un mācības tiek nodrošinātas attālināti. 

Lai sniegtu atbalstu skolēniem attālinātā mācību procesa laikā, ņemot vērā augstāk minēto un 

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

izsludinājis visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no 2020.gada 9.novembra līdz 2021.gada 6.aprīlim ar 

mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, un faktu ka izglītības 

iestādēs mācību process notiek attālināti, ”, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 10.marta 

sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot par –6 balsis (Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, 

Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, nepiedalās – 2 (pildot 

likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmuma 

pieņemšanas ierobežojumus, Alfons Žuks un Vita Elksne lēmuma pieņemšanā nepiedalās), Viesītes 

novada dome NOLEMJ: 

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

Viesītes vidusskolā (Viesīte un Rite) no 1. - 12.klasei EUR 30,00 apmērā vienam skolēnam 

no 2021.gada 8.februāra līdz 5.martam;  

2. Nodrošināt Pārtikas kartes arī pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, ja jāuzsāk mācības 

attālināti, jo iestāde nespēj nodrošināt valstī noteikto prasību ievērošanu, kā arī gadījumos, 

kad noteikta visas grupas izglītojamo karantīna. 

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 9.aprīlim. 

5. Pārtikas kartes atprečot Viesītes novada tirdzniecības vietās (veikals “top”, veikals “Lats”). 

Atbildīgie: Viesītes novada sociālā dienesta vadītāja S.Matačina, Viesītes vidusskolas direktors 

A.Baldunčiks 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei 

 

8.# 

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par medicīniski 

pedagoģisko komisiju organizēšanu Viesītes novada izglītojamajiem 

ar speciālajām vajadzībām 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

Izskatot Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils Izglītības pārvaldes vadītāja J.Līča 2021.gada 

22.februāra vēstuli Nr.1-9/21/32 par jauna deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību 

par medicīniski pedagoģisko komisiju organizēšanu Viesītes novada izglītojamajiem ar speciālajām 

vajadzībām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 10.panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 40.panta trešo daļu, 41.panta pirmo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 19.punktu, 

2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.709 „Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām 

komisijām” 6.punktu, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 10.marta sēdes lēmumu 

(prot.Nr.3), atklāti balsojot par –7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Iveta Līce,  Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, nepiedalās – 1 ( pildot 

likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmuma 
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pieņemšanas ierobežojumus Juris Līcis lēmuma pieņemšanā nepiedalās), Viesītes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Slēgt deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par Izglītības likuma 17.panta 

trešās daļas 19.punktā noteikto Viesītes novada pašvaldības funkcijās ietilpstošo uzdevumu veikšanu – 

nodrošināt pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un pieejamību bērniem ar 

speciālajām vajadzībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nodrošinot normatīvajos aktos 

noteiktos komisijas pienākumus. 

2.  Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir noslēgts uz vienu gadu. 

3. Viesītes novada pašvaldība par Deleģētā uzdevuma izpildi sedz Jēkabpils pilsētas pašvaldībai 

izdevumus saskaņā ar līgumā noteikto maksu un iesniegto pārskatu. 

 

Izpildei- pašvaldības kancelejai 

Zināšanai- Jēkabpils pilsētas pašvaldībai, Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības un finanšu 

nodaļai, Viesītes vidusskolas direktoram,  PII „Zīlīte” vadītājai  

9.# 

Par finansējuma piešķiršanu ūdens sagatavošanas staciju iekārtu atjaunošanas un 

ierīkošanas vajadzībām 

M.Blitsons, A.Žuks 

A.Žuks-ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.  

M.Blitsons- Saukas pagasta Briežos un Sauka 4 tiek uzstādītas jaunas iekārtas, tur tādas nav bijušas. Ir 

saņemts iedzīvotāju iesniegums. 

P.Līcis- kāpēc teica, ka  ir iebildis šādu iekārtu uzstādīšanai, teica, ka no SIA “Viesītes komunālā 

pārvalde” budžeta,  nevis pret iekārtu uzstādīšanai.  

Ja tikai tagad uzliks attīrīšanas iekārtas,  sanāk, ka  uzņēmums krāpis šo divu māju iedzīvotājus, ja visu 

laiku iekasēta maksu kā par attīrītu ūdeni. 

M.Blitsons- tarifs visā novadā ir noteikts vienāds par 1 m3 ūdens, neatkarīgi vai attīrīšanas iekārtas ir 

vai nav. Tā savu laik paši deputāti nolēma, ka nedalīs tarifus, bet novadā vienu tarifu noteiks. 

P.Līcis- vajadzēta uzņēmumam būt uzkrājumam savam. 

M.Blitsons- jaunu iekārtu iegāde esošajos tarifos nav paredzēta. 

P.Līcis- vajadzētu uzdot uzņēmumam par savu naudu ierīkot iekārtas. 

I.Erte-  dome nevar uzdot SIA kaut izdarīt. Ja piešķirs naudu ir jāpalielina pamatkapitāls. 

 

A.Žuks- jautājums tiek likts uz balsošanu.  

  

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

priekšsēdētāja M.Blitsona 2021.gada 8.marta iesniegums Nr.1-4.1/26 “Par finansējumu ūdens 

sagatavošanas stacijām”, kurā lūdz piešķirt finansējumu ūdens sagatavošanas staciju iekārtu atjaunošanas 

un/vai ierīkošanas vajadzībām: ūdens sagatavošanas iekārtas Elkšņi- filtrējošā materiāla maiņai 

nepieciešami 1940,48 EUR; ūdens sagatavošanas iekārtas Brieži – iekārtu uzstādīšanai nepieciešami 

2311,10 EUR; ūdens sagatavošanas iekārtas Sauka 4- iekārtu uzstādīšanai – 2311,10 EUR.  Kopā 

nepieciešami 6562,68 EUR (izmaksu tāmes pielikumā). 

Iesniegums tika skatīts domes Finanšu komitejas 2021.gada 8.marta sēdē (prot.Nr.3). 

Izvērtējot iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta 2.daļas 6.punktu, 

15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem 

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

metodiku 2019.-2023.gadam, atklāti balsojot par –7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris Līcis), pret - nav, atturas - nav, nepiedalās- 

1(Pēteris Līcis), Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Saskaņā ar SIA “Viesītes komunālā pārvalde” iesniegtajām izmaksu tāmēm, no Viesītes novada budžeta 

līdzekļiem piešķirt 6562,68 EUR (seši tūkstoši pieci simti sešdesmit divus eiro, 68 centus) ūdens 

sagatavošanas staciju iekārtu atjaunošanas un ierīkošanas vajadzībām: 

1. 1. ūdens sagatavošanas iekārtas Elkšņi- filtrējošā materiāla maiņai 1940,48 EUR;  

1.2. ūdens sagatavošanas iekārtas Brieži – iekārtu uzstādīšanai 2311,10 EUR; 
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1.3. ūdens sagatavošanas iekārtas Sauka 4- iekārtu uzstādīšanai – 2311,10 EUR. 

2.Sakarā ar piešķirto finansējumu, palielināt SIA “Viesītes komunālā pārvalde” pamatkapitālu par 

6562,68 EUR. 

 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei 

 

 

 

10.# 

Par finansējuma piešķiršanu Viesītes Jauno kapu teritorijas iežogošanai 

S.Lūse, A.Žuks 

S.Lūse- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu , kas tika skatīt finanšu komitejas sēdē, par Jauno kapu 

teritorijas iežogošanu sakarā ar meža zvēru postījumiem. Sagatavota tāme, nepieciešami ~28 tūkstoši 

EUR. 

S.Andruškeviča, P.Līcis– ir svarīgāki jautājumi kur būtu nepieciešams naudu ieguldīt šis jau nav tik 

aktuāls. 

J.Līcis- arī pagastos ir kapsētas, kur nav iežogots, kur meža dzīvnieki brīvi staigā. 

 

Deputāti vienojas, ka jautājuma izskatīšana tiek atlikta. 

 

 

11.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošo pamatlīdzekļu atsavināšanu  

 A.Žuks, I.Erte 

 

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

I.Erte- paskaidro- ka nav aizlieguma uz kustamās mantas pārdošanu, nedrīkst pārdot no valsts iegūto 

nekustamo īpašumu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Izskatīts pašvaldības izpilddirektores Sanitas Lūses 2021.gada 8.marta iesniegums, kurā lūdz atļauju veikt 

vērtēšanu un virzīt izsolei pašvaldībai piederošos pamatlīdzekļus: Kravas transporta kaste Mercedes Benz 

608; Autobuss pasažieru VAN HOOL 812; Motocikls pasažieru solo  (4 gab.); Motorlaiva (Fiber Fleet).  

Iesniegums tika skatīts domes Finanšu komitejas 2021.gada 8.marta sēdē (prot.Nr.3). 

Izvērtējot iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta 2.daļas 6.punktu, 21. 

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

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

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

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

1.Atļaut uzsākt atsavināšanas procesu Viesītes novada pašvaldībai piederošajiem 

pamatlīdzekļiem: 

1.1. Kravas transporta kaste Mercedes Benz 608 

1.2. Autobuss pasažieru VAN HOOL 812 

1.3. Motocikls pasažieru solo  (4 gab.) 

1.4. Motorlaiva (Fiber Fleet)  

2.Veikt pamatlīdzekļu novērtēšanu un sagatavot dokumentāciju izsolēm. 

 

Izpildei: pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

12.# 

Par izmaiņām grāmatvedības uzskaitē   
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A.Žuks, I.Strade 

A.Žuks-ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.  

I.Strade – skaidro par pielikumu, papildus iekļaut 3.punkts – par Eko tualetes norakstīšanu, kas 

savulaik tika nodedzinātas Saukas dabas parka teritorijā. 

A.Žuks- Ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Izskatīts Viesītes novada pašvaldības galvenās grāmatvedes Ilonas Strades 2021.gada 5.marta 

iesniegums, kurā lūdz atļaut precizēt grāmatvedības uzskaites datus par 2020.gada pārskata periodu 

sakarā ar gada inventarizācijas ietvaros veikto salīdzināšanos ar Valsts zemes dienestu un Valsts meža 

dienestu. Pielikumā saraksts par nekustamajiem īpašumiem, kurus jāizslēdz vai jāiekļauj uzskaitē. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr. 87 ''Grāmatvedības uzskaites 

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

ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 10.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot par 

–8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Iveta 

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

          Sakarā ar konstatētajām neprecizitātēm veicot salīdzināšanu par nekustamajiem īpašumiem ar 

Valsts zemes dienestu un Valsts meža dienestu, atļaut Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības un 

finanšu nodaļai veikt izmaiņas bilancē par 2020.gada pārskata periodu, saskaņā ar pievienoto 

sarakstu (pielikumā).  

Atbildīgais – galvenā grāmatvede I.Strade , Kontrolei – pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei 

 

13.# 

Par Elkšņu pagasta pārvaldes  katlumāju 

 A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

Izskatīts Viesītes novada pašvaldības domes deputāta Jura Līča 2021.gada 2.marta iesniegums, kurā lūdz 

izskatīts iespēju-  vienlaicīgi ar jumta seguma maiņu Elkšņu pagastmājai, veikt arī katlumājas 

siltumražotāju maiņu, uzstādot granulu apkures katlu, lai samazinātu uzturēšanas un ekspluatācijas 

izdevumus ēkai. Kā finansējuma avotu tam varētu izmantot iepirkumā “Elkšņu pagastmājas jumta 

seguma maiņa” ieekonomētos finanšu līdzekļus. 

Izvērtējot iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta 2.daļas 6.punktu, 21. 

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

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

ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 10.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot par 

–7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris Līcis, 

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

1. Atbalstīt ierosinājumu par Elkšņu pagasta pārvaldes katlumājas siltumražotāja maiņu, uzstādot 

granulu apkures katlu. 

2.  Uzdot Viesītes novada pašvaldības Iepirkumu komisijai veikt iepirkumu par granulu apkures 

katla iegādi un uzstādīšanu Elkšņu pagasta pārvaldē, adrese: “Pagastmāja”, Elkšņi, Elkšņu pag., 

Viesītes nov. 

Atbildīgais – iepirkumu komisijas priekšsēdētāja S.Puzāne 

Zināšanai- Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājam D.Černauskim, grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei – pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei 

 

14.# 

Par mikroautobusa iegādi Viesītes novada kultūras iestāžu darba nodrošināšanai 
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A.Žuks, S.Andruškeviča, J.Līcis 

A.Žuks-ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. No iepirkumu komisijas ir ieteikums iegādāties jaunu 

mikroautobusu. 

S.Andruškeviča, kurai iestādei tad piešķirs šo mikroautobusu. 

Deputāti debatē par jautājumu. 

A.Žuks- pēc ATR reformas uz vietas Viesītē paliks pārvalde, varbūt, lai mikroautobuss  paliek pie 

pārvaldes,  varēs nodrošināt visas iestādes ar transportu. Varbūt veidos šofera amata vienību. 

Jautājums tiek likts uz balsošanu. 

 

Izskatīts Viesītes novada pašvaldības domes deputāta Jura Līča 2021.gada 1.marta iesniegums, kurā 

ierosina iegādāties mikroautobusu (8+1) Viesītes novada kultūras namu, bibliotēku, muzeja darba 

sekmīgai nodrošināšanai pēc administratīvi teritoriālās reformas, lai nodrošinātu pasākumu tehnisko un 

māksliniecisko sagatavošanu un norisi. Kā finansējuma avotu tam varētu izmantot pašvaldības 

nekustamo īpašumu atsavināšanas procesā iegūtos finanšu līdzekļus. 

Izvērtējot iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta 2.daļas 6.punktu, 21. 

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

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

ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 10.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot par 

–5 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris Līcis), pret - nav, atturas 

– 3 (Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Pēteris Līcis), Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Atbalstīt ierosinājumu par jauna mikroautobusa (8+1) iegādi Viesītes novada kultūras namu, 

bibliotēku, muzeja darba sekmīgai nodrošināšanai pēc administratīvi teritoriālās reformas, lai 

nodrošinātu pasākumu tehnisko un māksliniecisko sagatavošanu un norisi. 

 

2. Uzdot Viesītes novada pašvaldības Iepirkumu komisijai veikt iepirkumu par jauna 

mikroautobusa (8+1) iegādi. 

Atbildīgais – iepirkumu komisijas priekšsēdētāja S.Puzāne 

Zināšanai-  grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei – pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei 

 

15.# 

Par Viesītes vidusskolas ēdnīcas rekonstrukciju 

 A.Žuks, J.Līcis 

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

J.Līcis- PII “Zīlīte” vajadzētu savus pavārus, nevis firmu, kas ēdina . Visās pirmsskolas iestādēs ēdina 

paši nevis firmas. Tikai Viesītē ēdina firma. 

Jautājums tiek likts uz balsošanu. 

 

Izskatīts Viesītes novada pašvaldības domes deputāta Jura Līča 2021.gada 2.marta iesniegums, kurā lūdz 

izskatīt priekšlikumu par Viesītes vidusskolas ēdnīcas rekonstrukciju, nepieciešamo tehnoloģisko iekārtu 

un aprīkojuma iegādi, lai nodrošinātu kvalitatīvus ēdināšanas pakalpojumus Viesītes novada pašvaldības 

izglītības iestādēs. Nākotnē pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte” būtu tikai ēdienu izdale. Ēdnīcas 

pakalpojumus varētu izmantot arī Sēlijas Sporta skola, Viesītes Mūzikas un mākslas skola, kultūras 

iestādes, organizējot nometnes, sacensības, kultūras pasākumus. Kā finansējuma avotu tam varētu 

izmantot pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas procesā iegūtos finanšu līdzekļus. 

Izvērtējot iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta 2.daļas 6.punktu, 21. 

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

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

ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 10.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot par 

–7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris Līcis, 

Pēteris Līcis), pret - nav, atturas – 1 (Anatolijs Kvitkovs), Viesītes novada dome NOLEMJ: 
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1. Atbalstīt ierosinājumu par Viesītes vidusskolas ēdnīcas rekonstrukciju, nepieciešamo 

tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma iegādi, lai nodrošinātu kvalitatīvus ēdināšanas 

pakalpojumus Viesītes vidusskolā. 

2. Uzdot Viesītes novada pašvaldības Iepirkumu komisijai veikt iepirkumu par jaunu tehnoloģisko 

iekārtu un aprīkojuma iegādi Viesītes vidusskolas ēdnīcai.  

Atbildīgais – iepirkumu komisijas priekšsēdētāja S.Puzāne, Viesītes vidusskolas direktors A.Baldunčiks 

Zināšanai-  grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei – pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei 

 

16.#-24.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no  

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Palikt LV” 

A.Žuks 

 

A.Žuks-ziņo par sagatavotajiem lēmuma projektiem. Ierosina apstiprināt. 

 

      1.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Palikt LV’’, reģ. Nr. 45403041302, jurid. adrese: Jāņa 

Raiņa iela 33, Jēkabpils, LV-5202, nav termiņā samaksājusi nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo 

īpašumu Raiņa iela 3, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56150010277, un uz 2021.gada 23.februāri  

ir parādā Viesītes novada pašvaldībai EUR 1114.91 (viens tūkstotis četrpadsmit euro un 91 centu). 

2020.gada decembrī izdots rīkojums zvērinātam tiesu izpildītājam piedzīt EUR 845.35, par ko ir uzsākta 

lietvedība.  Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ‘’Palikt LV’’ ir sūtīti  atgādinājumi, taču no tās puses nav 

veiktas  darbības, lai parādu dzēstu vai vienotos par tā samaksu.  

2.      Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Palikt LV’’, reģ. Nr. 45403041302, jurid.adrese: Jāņa Raiņa 

iela 33, Jēkabpils, LV 5202, nav termiņā samaksājusi nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo 

īpašumu Meža iela 17-19, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56159001049, un uz 2021.gada 

23.februāri  ir parādā Viesītes novada pašvaldībai EUR  210.77 (divi simti desmit  euro un 77 centus). 

2020.gada decembrī izdots rīkojums zvērinātam tiesu izpildītājam piedzīt EUR 159.81, par ko ir uzsākta 

lietvedība. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ‘’Palikt LV’’ ir sūtīti  atgādinājumi, taču no tās puses nav 

veiktas  darbības, lai parādu dzēstu vai vienotos par tā samaksu.  

3.      Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Palikt LV’’, reģ. Nr. 45403041302, jurid.adrese: Jāņa Raiņa 

iela 33, Jēkabpils, LV-5202, nav termiņā samaksājusi nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo 

īpašumu ‘’Ceļtekas’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56880060092, un uz 2021.gada 

23.februāri  ir parādā Viesītes novada pašvaldībai EUR  36.23 (trīsdesmit sešus euro un 23 centus). 

2020.gada decembrī izdots rīkojums zvērinātam tiesu izpildītājam piedzīt EUR 27.47, par ko ir uzsākta 

lietvedība. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ‘’Palikt LV’’ ir sūtīti  atgādinājumi, taču no tās puses nav 

veiktas  darbības, lai parādu dzēstu vai vienotos par tā samaksu.  

4.      Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Palikt LV’’, reģ. Nr. 45403041302, jurid.adrese: Jāņa Raiņa 

iela 33, Jēkabpils, LV-5202, nav termiņā samaksājusi nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo 

īpašumu ‘’Ceļtekas’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56885060001, un uz 2021.gada 

23.februāri  ir parādā Viesītes novada pašvaldībai EUR  206.65 (divi simti sešus  euro un 65 centus). 

2020.gada decembrī izdots rīkojums zvērinātam tiesu izpildītājam piedzīt EUR 156.70, par ko ir uzsākta 

lietvedība. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ‘’Palikt LV’’ ir sūtīti  atgādinājumi, taču no tās puses nav 

veiktas  darbības, lai parādu dzēstu vai vienotos par tā samaksu.  

5.      Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Palikt LV”, reģ. Nr. 45403041302, jurid. adrese: Jāņa Raiņa 

iela 33, Jēkabpils, LV-5202, nav termiņā samaksājusi nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo 

īpašumu Biržu iela 4, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56155010202, un uz 2021.gada 23.februāri  

ir parādā Viesītes novada pašvaldībai EUR  659.66 (seši simti piecdesmit deviņus euro un 66 centus). 

2020.gada decembrī izdots rīkojums zvērinātam tiesu izpildītājam piedzīt EUR 500.16, par ko ir uzsākta 

lietvedība. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Palikt LV” ir sūtīti  atgādinājumi, taču no tās puses nav 

veiktas  darbības, lai parādu dzēstu vai vienotos par tā samaksu.  

6.      Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Palikt LV’’, reģ. Nr. 45403041302, jurid. adrese: Jāņa 

Raiņa iela 33, Jēkabpils, LV-5202, nav termiņā samaksājusi nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo 

īpašumu Biržu iela 4, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56150010295, un uz 2021.gada 23.februāri  

ir parādā Viesītes novada pašvaldībai EUR  78.15 (septiņdesmit astoņu  euro un 15 centus). 2020.gada 

decembrī izdots rīkojums zvērinātam tiesu izpildītājam piedzīt EUR 59.25, par ko ir uzsākta lietvedība. 
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Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ‘’Palikt LV” ir sūtīti  atgādinājumi, taču no tās puses nav veiktas  

darbības, lai parādu dzēstu vai vienotos par tā samaksu.  

7. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Palikt LV’’, reģ. Nr. 45403041302, jurid.adrese: Jāņa Raiņa 

iela 33, Jēkabpils, LV-5202, nav termiņā samaksājusi nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo 

īpašumu ‘’Aronijas 5’’-6, Lone, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56889005825, un uz 

2021.gada 23.februāri  ir parādā Viesītes novada pašvaldībai EUR  10.15 (desmit  euro un 15 centus). 

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ‘’Palikt LV’’ ir sūtīti  atgādinājumi, taču no tās puses nav veiktas  

darbības, lai parādu dzēstu vai vienotos par tā samaksu.  

8.      Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Palikt LV’’, reģ. Nr. 45403041302, jurid.adrese: Jāņa Raiņa 

iela 33, Jēkabpils, LV 5202, nav termiņā samaksājusi nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo 

īpašumu ‘’Aronijas 5’’-7, Lone, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56889005826, un uz 

2021.gada 23.februāri  ir parādā Viesītes novada pašvaldībai EUR  9.81 (deviņus  euro un 81 centus). 

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ‘’Palikt LV’’ ir sūtīti  atgādinājumi, taču no tās puses nav veiktas  

darbības, lai parādu dzēstu vai vienotos par tā samaksu.  

9.      Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Palikt LV’’, reģ. Nr. 45403041302, jurid.adrese: Jāņa Raiņa 

iela 33, Jēkabpils, LV 5202, nav termiņā samaksājusi nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo 

īpašumu ‘’Aronijas 5’’-8, Lone, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56889005827, un uz 

2021.gada 23.februāri  ir parādā Viesītes novada pašvaldībai EUR  10.06 (desmit  euro un 06 centus). 

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ‘’Palikt LV’’ ir sūtīti  atgādinājumi, taču no tās 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, 

360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 

2021.gada 10.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot par –7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

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

- nav, nepiedalās-1 (pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu 

darbā” paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus Pēteris Līcis lēmuma pieņemšanā nepiedalās),  

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1.Piedzīt no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Palikt LV”, reģ. Nr. 45403041302, 

jurid.adrese: Jāņa Raiņa iela 33, Jēkabpils, LV 5202,   nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 

269.56 (divi simti sešdesmit deviņus euro un 56 centus), par nekustamo īpašumu Raiņa iela 3, Viesīte, 

Viesītes nov.,  ar kadastra Nr. 56150010277 un piedziņas izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršoties  pret 

maksātājam piederošo īpašumu vai naudas līdzekļiem. 

2. Piedzīt no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Palikt LV”, reģ. Nr. 45403041302, 

jurid.adrese: Jāņa Raiņa iela 33, Jēkabpils, LV 5202, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 50.96 

(piecdesmit euro un 96 centus), par nekustamo īpašumu Meža iela 17-19, Viesīte, Viesītes nov.,  ar 

kadastra Nr. 56159001049 un piedziņas izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršoties  pret maksātājam 

piederošo īpašumu vai naudas līdzekļiem. 
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3. Piedzīt no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Palikt LV”, reģ. Nr. 45403041302, jurid. 

adrese: Jāņa Raiņa iela 33, Jēkabpils, LV 5202, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 8.76 

(astoņus euro un 76 centus), par nekustamo īpašumu ‘’Ceļtekas’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra 

Nr. 56880060092 un piedziņas izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršoties  pret maksātājam piederošo 

īpašumu vai naudas līdzekļiem. 

4.Piedzīt no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Palikt LV’’, reģ. Nr. 45403041302, 

jurid.adrese: Jāņa Raiņa iela 33, Jēkabpils, LV 5202, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 49.95 

(četrdesmit deviņus euro un 95 centus), par nekustamo īpašumu ‘’Ceļtekas’’, Saukas pag., Viesītes nov., 

ar kadastra Nr. 56885060001 un piedziņas izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršoties  pret maksātājam 

piederošo īpašumu vai naudas līdzekļiem. 

5.Piedzīt no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Palikt LV’’, reģ. Nr. 45403041302, 

jurid.adrese: Jāņa Raiņa iela 33, Jēkabpils, LV 5202, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 

159.50 (viens simts piecdesmit deviņus euro un 50 centus), par nekustamo īpašumu Biržu iela 4, Viesīte,  

Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56155010202 un piedziņas izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršoties  pret 

maksātājam piederošo īpašumu vai naudas līdzekļiem. 

6.Piedzīt no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Palikt LV’’, reģ. Nr. 45403041302, 

jurid.adrese: Jāņa Raiņa iela 33, Jēkabpils, LV 5202, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 18.90 

(astoņpadsmit euro un 90 centus), par nekustamo īpašumu Biržu iela 4, Viesīte,  Viesītes nov., ar kadastra 

Nr. 56150010295 un piedziņas izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršoties  pret maksātājam piederošo 

īpašumu vai naudas līdzekļiem. 

7.1.Piedzīt no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Palikt LV’’, reģ. Nr. 45403041302, 

jurid.adrese: Jāņa Raiņa iela 33, Jēkabpils, LV 5202, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 10.15 

(desmit euro un 15 centus), par nekustamo īpašumu ‘’Aronijas 5’’-6, Lone, Saukas pag., Viesītes nov., 

ar kadastra Nr. 56889005825 un piedziņas izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršoties  pret maksātājam 

piederošo īpašumu vai naudas līdzekļiem. 

8.Piedzīt no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Palikt LV’’, reģ. Nr. 45403041302, 

jurid.adrese: Jāņa Raiņa iela 33, Jēkabpils, LV 5202, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 9.81 

(deviņus euro un 81 centus), par nekustamo īpašumu ‘’Aronijas 5’’-7, Lone, Saukas pag., Viesītes nov., 

ar kadastra Nr. 56889005826 un piedziņas izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršoties  pret maksātājam 

piederošo īpašumu vai naudas līdzekļiem. 

9.Piedzīt no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Palikt LV’’, reģ. Nr. 45403041302, 

jurid.adrese: Jāņa Raiņa iela 33, Jēkabpils, LV 5202, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 10.06 

(desmit euro un 06 centus), par nekustamo īpašumu ‘’Aronijas 5’’-8, Lone, Saukas pag., Viesītes nov., 

ar kadastra Nr. 56889005827 un piedziņas izdevumus bezstrīda kārtībā, vēršoties  pret maksātājam 

piederošo īpašumu vai naudas līdzekļiem. 

 

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 

 

25.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu  

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

      A.R. ---------- nav termiņā samaksājusi nekustamā īpašuma nodokli par dzīvokļa īpašumu Ezera iela 

12-2, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56159006593, un uz 2021.gada 1.martu  ir parādā Viesītes 

novada pašvaldībai EUR  99.44 (deviņdesmit deviņus euro un 44 centus). ---------------ir sūtīti  

atgādinājumi, taču no viņas 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 
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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, 

360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 

2021.gada 10.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot par –8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), 

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

1.Piedzīt no A.R.--------------nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 99.44 (deviņdesmit 

deviņus euro un 44 centus), par dzīvokļa īpašumu Ezera iela 12-2, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra Nr. 

56159006593 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 

 

26.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu  

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

     J.S.------------------- nav termiņā samaksājis nekustamā īpašuma nodokli par bijušo dzīvokļa īpašumu 

Sporta iela 21-11, Viesīte, Viesītes nov.,  ar kadastra Nr. 56159001808 , un uz 2021.gada 1.martu  ir 

parādā Viesītes novada pašvaldībai EUR  28.70 (divdesmit astoņus euro un 70 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, 

360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 

2021.gada 10.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot par –8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 
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Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris 

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

1.Piedzīt no J.S.----------------- nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 28.70 (divdesmit 

astoņus euro un 70 centus), par bijušo dzīvokļa īpašumu Sporta iela 21-11, Viesīte, Viesītes nov., ar 

kadastra Nr. 56159001808 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 

 

 

27.# 

Par Viesītes novada pašvaldības investīciju projektu “Meža ielas Viesītē posmu seguma 

atjaunošana” 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts 

aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, ņemot vērā 

apliecinājuma karti autoceļa objektam “Meža ielas Viesītē posmu seguma atjaunošana”, kā arī, atbilstoši 

Viesītes novada Attīstības programmas 2014.-2020. gadam (pagarināta līdz brīdim, kad stāsies spēkā 

jaunizveidojamā Jēkabpils novada plānošanas dokumenti) noteiktajai vidējā termiņa prioritātei VP3 

“Publiskās infrastruktūras un pakalpojumu attīstība”, rīcībai RV3.2. “Ceļu un ielu infrastruktūras 

uzlabošana”, uzdevumam U14 “Uzlabot pašvaldības ceļu un ielu stāvokli” un Investīciju plānam 2021.-

2022. gadam (aktualizēts ar Viesītes novada domes 2020. gada 19. novembra lēmumu Nr.9; prot. Nr.14), 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 10.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot par 

–8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Iveta 

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

1. Uzsākt Viesītes novada pašvaldības investīciju projekta “Meža ielas Viesītē posmu seguma 

atjaunošana” ieviešanu, ekonomisko un sociālo seku mazināšanai un novēršanai saistībā ar 

Covid-19 izplatību. 

2. Iesniegt pieteikumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā atzinuma 

saņemšanai pašvaldības investīciju projektam “Meža ielas Viesītē posmu seguma 

atjaunošana”, aizpildot Ministru kabineta noteikumu pielikumu “Informācija par pašvaldības 

investīciju projektu ekonomisko un sociālo seku mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-

19 izplatību”.  

3. Investīciju projekta īstenošanai ņemt aizņēmumu Valsts Kasē  līdz  151371,00 EUR (viens 

simts piecdesmit viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit viens euro),  summa tiks precizēta 

pēc iepirkuma procedūras beigām. 

4. Aizņēmuma ņemšanas nosacījumi: 

4.1. aizņēmuma līdz 151371.00 EUR summas izņemšana 2021. gadā; 

4.2. aizņēmumu ņemt uz 30 gadiem ar Valsts Kases noteikto procentu likmi; 

4.3. aizņēmumu garantēt ar Viesītes novada pašvaldības budžetu un aizņēmuma atmaksu uzsākt 

ar 2022. gada 1.martu. 

5. Lūgt Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai sniegt atzinumu par darījuma atbilstību administratīvi teritoriālai reformai un 

ilgtspējīgai novada attīstībai. 

Izpildei: pašvaldības finansistes p.i. K.Frolovai 

Kontrolei: domes priekšsēdētājam A.Žukam 
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28.# 

Par finansējuma piešķiršanu ūdensvada ierīkošanai atsevišķās Viesītes pilsētas ielās  

A.Žuks, P.Līcis 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

P.Līcis- vai pašvaldība nevar galvot kredītu SIA “Viesītes komunālā pārvalde” un , lai uzņēmums to 

dara. 

A.Žuks, I.Erte- nevar to darīt. 

Izskatīts Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas Svetlanas Puzānes 2021.gada 8.marta iesniegums, kurā 

informēts, ka Viesītes novada pašvaldības iepirkumu komisija ir veikusi iepirkumu “Projektēšana, 

autoruzraudzība un būvdarbi ūdensvada ierīkošanai atsevišķās ielās Viesītē”. Komisija nolēma piešķirt 

līguma slēgšanas tiesības SIA “Siltumkomforts”, reģistrācijas Nr.40003797725, par piedāvāto cenu  ar 

PVN 118943,00 EUR. 

Izvērtējot iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta 2.daļas 6.punktu, 

15.panta, pirmās daļas 1.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra 

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

grāmatvedības metodiku 2019.-2023.gadam, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 10.marta 

sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot par –8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 

Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

         No Viesītes novada pašvaldības budžeta piešķirt 118 943,00 EUR,  lai ierīkotu ūdensvadu Viesītes 

pilsētas Biržu ielā, Ezera ielā, Jaunā ielā, Krasta ielā, Kalna ielā un Parka ielā, saskaņā ar  iepirkumu 

“Projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi ūdensvada ierīkošanai atsevišķās ielās Viesītē” un noslēgto 

līgumu ar SIA “Siltumkomforts”, reģistrācijas Nr.40003797725, 

 

Zināšanai- grāmatvedības un finanšu nodaļai, iepirkumu komisijai 

Kontrolei – pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei 

 

29.# 
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašumu “Mazgraudiņi”, Elkšņu pag.,  

Viesītes nov.,  atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/16 

apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Nekustamais īpašums ‘’Mazgraudiņi’’, Elkšņu pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56580020115 

sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56580020115 ar platību 4.94 ha. Īpašuma 

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

100000605363. 

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  30.aprīlī  plkst.9.00. Izsoles solis EUR 

100.00 (viens simts euro un 00 centi). 

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

EUR 9000.00 (deviņi tūkstoši euro un 00 centi). Īpašuma kadastrālā vērtība ir zemāka par tirgus 

novērtējumu. Robežu plāna izgatavošanas izmaksas ir EUR 531.12,  vērtēšanas izmaksas ir EUR 

290.40.Izsoles sākumcena tiek noteikta EUR 9900.00 (deviņi tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi). 

Jāapstiprina izsoles noteikumi.  

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

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

pirmās daļas 1.punktu, 8.pantu, 10.panta pirmo daļu un 11.panta pirmo daļu,  likuma ''Par pašvaldībām'' 
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14.panta  pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr. 87 

''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs’’, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 

10.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot par –8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, 

Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, 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 ‘’Mazgraudiņi’’, Elkšņu pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 

56580020115, izsoles sākuma cena  EUR 9900.00 (deviņi tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi).   

2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus  2021/16 . 

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

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

speciālistes Svetlana Puzāne. 

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.martā (prot.Nr.5;29.#) 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 18.marta lēmumam Nr.29 (prot.Nr.5) 

 

Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

‘’Mazgraudiņi’’, Elkšņu pag., Viesītes nov.,ar kadastra Nr. 56580020115 

Izsoles noteikumi Nr.2021/16 

1. Vispārīgie noteikumi. 

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

nekustamais īpašums ‘’Mazgraudiņi’’, Elkšņu pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56580020115 

sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56580020115 ar platību 4.94 ha.  

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

nodalījumā Nr. 100000605363.Turpmāk īpašums. 

1.2.Apgrūtinājumi: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 – 9900.00 EUR (deviņi tūkstoši deviņi 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 29.aprīlim Viesītes novada pašvaldībai reģ.Nr.90000045353,  

bankā: SEB banka, konta Nr.LV66UNLA0009013130395. 

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

norādītajā kontā. 

2. Informācijas publicēšanas kārtība. 

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

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

3. Izsoles dalībnieki. 

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt: 

3.1.1.fiziskas personas; 

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

sākumcenas, tas ir  – 990.00 EUR (deviņi simti deviņdesmit euro un 00 centi) ar norādi ‘’Mazgraudiņi’’, Elkšņu 

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 29.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; 

4.1.2.3. 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 30.aprīlī  plkst.9.00. 

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. 

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. 
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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 

 

 

30.# 
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašumu “Gričānu karjers”, Viesītes pag.,  

Viesītes nov.,  atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/17 

apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

Nekustamais īpašums ‘’Gričānu karjers’’, Viesītes  pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 

56350150072 sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350150072 ar platību 11.59 

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

nodalījumā Nr. 100000452180. 

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli tiks rīkota 2021.gada  30.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 11500.00 (vienpadsmit tūkstoši pieci simti euro un 00 centi). Īpašuma kadastrālā vērtība ir zemāka 

par tirgus novērtējumu. Robežu plāna izgatavošanas izmaksas ir EUR 967.49,  vērtēšanas izmaksas ir 

EUR 242.00.Izsoles sākumcena tiek noteikta EUR 12750.00 (divpadsmit tūkstoši septiņi simti 

piecdesmit 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’’, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 

10.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot par –8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, 

Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, 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 “Gričānu karjers”, Viesītes pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 

56350150072, izsoles sākuma cena  EUR 12750.00 (divpadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit  euro 

un 00 centi).   

2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus  Nr.2021/17.  
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3. Iecelt izsoles komisiju: Komisijas priekšsēdētājs-deputāts Anatolijs Kvitkovs, komisijas 

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

speciālistes Svetlana Puzāne. 

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.martā (prot.Nr.5;30.#) 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 18.marta lēmumam Nr.30 (prot.Nr.5) 

 

Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

“Gričānu karjers”, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56350150072 

Izsoles noteikumi Nr.2021/17 

1. Vispārīgie noteikumi. 

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

īpašums “Gričānu karjers”, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56350150072 sastāvošs no vienas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 56350150072 ar platību 11.59 ha. Īpašuma tiesības Viesītes novada pašvaldībai uz 

to nostiprinātas  Viesītes pagasta zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 100000452180. Turpmāk īpašums. 

1.2.Apgrūtinājumi: 

1.2.1. Autoceļa Daudzeva-Viesīte-Apserde aizsargjosla  0.96 ha.  

1.2.2. Elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla   0.96 ha. 

1.2.3. Ceļa servitūts  0.18 ha. 

1.2.4. Elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla   0.96 ha. 

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

1.4. Uz  īpašumu  nav noslēgts zemes nomas līgums.   

1.5. Uz zemes vienības neatrodas būves. 

1.6.Īpašuma  izsoles sākumcena – 12750.00 EUR (divpadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit 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 29.aprīlim Viesītes novada pašvaldībai reģ.Nr.90000045353,  bankā: 

SEB banka, konta Nr.LV66UNLA0009013130395. 

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

kontā. 

2. Informācijas publicēšanas kārtība 

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

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

3. Izsoles dalībnieki. 

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt: 

3.1.1.fiziskas personas; 

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

sākumcenas, tas ir  – 1275.00 EUR (viens tūkstotis divi simti septiņdesmit pieci euro un 00 centi) ar norādi 

‘’Gričānu karjers’’, 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 29.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; 

4.1.2.3. 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 30.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. 

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 

31.# 
Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašumu “Laukmales”, Viesītes pag.,  

Viesītes nov.,  atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/18 

apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Nekustamais īpašums “Laukmales”, Viesītes pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56350130082 

sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350130076 ar platību 3.65 ha. Īpašuma 

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

100000610043. 

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  30.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 9800.00 (deviņi tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi). Īpašuma kadastrālā vērtība ir zemāka par 

tirgus novērtējumu. Robežu plāna izgatavošanas izmaksas ir EUR 521.81,  vērtēšanas izmaksas ir EUR 

170,00 (viens simts septiņdesmit).Izsoles sākumcena tiek noteikta EUR 10 500,00(desmit tūkstoši 

pieci simti euro). 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’’, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 

2021.gada 10.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot par –8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, 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 ‘’Laukmales’’, Viesītes pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 

56350130082, izsoles sākuma cena  EUR 10 500.00 (desmit tūkstoši pieci simti euro, 00 centi).   

2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus  Nr.2021/18.  

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

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

speciālistes Svetlana Puzāne. 
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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.martā (prot.Nr.5;31.#) 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 18.marta lēmumam Nr.31 (prot.Nr.5) 

 

Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

“Laukmales”, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56350130082 

Izsoles noteikumi Nr.2021/18 

1.Vispārīgie noteikumi. 

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

īpašums ‘’Laukmales’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56350130082 sastāvošs no vienas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350130076 ar platību 3.65 ha.  

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

Nr. 100000610043.Turpmāk īpašums. 

1.2.Apgrūtinājumi: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 –10 500.00 EUR (desmit tūkstoši pieci simti euro). 

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 29.aprīlim Viesītes novada pašvaldībai reģ.Nr.90000045353,  

bankā: SEB banka, konta Nr.LV66UNLA0009013130395. 

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

kontā. 

2.Informācijas publicēšanas kārtība. 

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

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

3.Izsoles dalībnieki. 

3.1.Par izsoles dalībnieku var kļūt: 

3.1.1.fiziskas personas; 

3.1.2.juridiskas personas. 

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

sākumcenas, tas ir  –1050.00 EUR (viens tūkstotis piecdesmit euro, 00 centi) ar norādi ‘’Laukmales’’, 

Viesītes pag., Viesītes nov. 

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

netiek pielaisti. 

4.Dalībnieku reģistrācijas kārtība. 
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Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Viesītes pašvaldības administrācijā ne vēlāk kā līdz 2021.gada 29.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 30.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. 

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. 



27 
 

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 

 

32.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašuma “Osīši”, Viesītes pag., 
Viesītes nov.,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/ 19 

apstiprināšanu 

A.Žuks 

Nekustamais īpašums “Osīši”, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56350110152  sastāv no 

1(vienas) zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 56350110106 ar platību 2.64 ha. Īpašuma tiesības 

Viesītes novada pašvaldībai uz to nostiprinātas Viesītes pagasta zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1000 0061 

0422. Objektu drīkst iegādāties tikai persona, kura tiesīga iegādāties īpašumā lauksaimniecības zemi 

pamatojoties uz likuma ‘’Par zemes privatizāciju lauku apvidos’’ noteikumiem. 

Nekustamais īpašums ir  starpgabals, jo nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka nekustamā 

īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt 

zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošas zemes, vai zemes starpgabalu, kas 

pieguļ viņu zemei. Ir bijis šāds ierosinājums. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otrā daļa nosaka, ka likuma 4.panta ceturtajā 

daļā minētās mantas (īpašums ‘’Oīši’’ attiecināms uz šo pantu un daļu- ir starpgabals, jo nav iespējams 

nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam), atsavināšana izsludināma kā izsole, kā to paredz likums. 

Taču zemes īpašniekiem, kuru īpašumi robežojas ar pārdodamo objektu, ir pirmpirkuma tiesības uz 

īpašumu, ja viņi mēneša laikā iesniegs pieteikumu par īpašuma pirkšanu. Ja būs iesniegti vairāki 

iesniegumi no personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības, izsole notiks to starpā. Ja pieteiksies viens 

īpašnieks, izsole netiks rīkota un ar viņu tiks noslēgts pirkuma līgums par nosacīto cenu. 

Ja iesniegums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu netiks saņemts, izsole tiks rīkota  2020.gada 

30.aprīlī  plkst.10.30. Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi). 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, tika veikts nekustamā īpašuma tirgus 

novērtējums. Īpašums novērtēts par EUR 6800.00 (seši tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi), kas ir 

vairāk kā kadastrālā vērtība. Īpašuma robežu plāna izmaksas ir EUR 545.41 un vērtēšanas izmaksas EUR 

170.00. 

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākuma cena tiek noteikta EUR 7520.00 (septiņi tūkstoši 

pieci simti divdesmit euro un 00 centi). Jāapstiprina izsoles noteikumi.  

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

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

pirmās daļas 1.punktu, 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 8.pantu, 10.panta pirmo daļu, 11.panta pirmo 

daļu, 14.pantu, likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 

13.februāra noteikumiem Nr. 87 ''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs’’,  atklāti balsojot 

par –8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, 

Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 
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1. Atsavināt, pārdodot, atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Viesītes novada 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Osīši”, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 

56350110152, izsoles sākumcena  EUR 7520.00 (septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit euro un 00 centi). 

2. Izsūtīt paziņojumus par pieteikšanos uz pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu, zemju 

īpašniekiem, kuras robežojas ar izsolāmo objektu. 

3.  Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības izsoles Noteikumus Nr. 2021/19.   

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

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

speciālistes Svetlana Puzāne. 

5. 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.martā (prot.Nr.5;32.#) 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 18.marta lēmumam Nr.32 (prot.Nr.5) 

 

Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Osīši’’, Viesītes pag., Viesītes nov., 

ar kadastra Nr. 56350110152,  izsoles noteikumi Nr.2021/19 

Viesītes novada Viesītē 

1. Vispārīgie noteikumi. 

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

īpašums ‘’Osīši’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr.56350110152, kas sastāv no vienas zemes  vienības 

ar kadastra apzīmējumu 56350110106  ar platību  2,64 ha - „nekustamais īpašums”.  

1.1.1. Apgrūtinājumi: nav. 

1.2. Ir personas, kurām ir  pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.  Ja uz pirmpirkumu pieteiksies viena persona, izsole 

netiks rīkota un personas nopirks īpašumu par nosacīto cenu. Ja pieteiksies vairākas personas, izsole notiks to 

starpā. Ir noslēgts zemes nomas līgums līdz 2024.gada 31.decembrim. 

1.3. Nekustamo īpašumu drīkst iegādāties tikai persona, kura atbilst likumu ‘’Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos’’ nosacījumiem kā persona, kura tiesīga iegādāties lauksaimniecības zemi. 

1.4. Nekustamais īpašums ir starpgabals- nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam. 

1.5. Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā un sākumcena – 7520.00 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit 

euro un 00 centi). 

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

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

cenu piedāvās, mutiskā izsolē. 

1.8. Drošības nauda jāiemaksā līdz 2021.gada 29.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. 
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3.2. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no izsoles 

sākumcenas, tas ir  – 752.00 EUR (septiņi simti piecdesmit divi euro un 00 centi), ar  norādi “Osīši’’, 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 29.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 pilnvara kopija (pirms izsoles jāuzrāda oriģināls);  

4.1.2.2. personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles; 

4.1.2.3. pieteikums.  

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

numuru.  

5. Izsoles norise. 

5.1. Ja neviena uz īpašuma pirmpirkumu tiesīgā persona uz īpašuma pirkšanu nepieteiksies, izsole notiks 

Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov.,  2021.gada 30.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). 

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

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

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

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

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

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

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

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

cenas pieteikumu. 

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

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

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

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

dalībniekam, kas nosolījis nākamo augstāko cenu. 

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

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

atmaksāta, pārskaitot uz kontu, no kura summa saņemta. 

6. Izsoles rezultātu apstiprināšana. 

6.1. Izsoles komisija par nekustamā īpašuma pārdošanu sastāda izsoles protokolu 3 eksemplāros. Izsoles 

protokola divi eksemplāri un bankas dokumenti paliek izsoles komisijas rīcībā, protokola trešais eksemplārs tiek 

nodots nekustamā īpašuma nosolītājam. Īpašuma nosolītājam trīs darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu 

apstiprināšanas tiek izrakstīts rēķins par nosolīto summu. 

6.2. Viesītes novada dome apstiprina izsoles rezultātus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

7. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība. 

7.1. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis visaugstāko cenu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas  ir 

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

7.2. Ja izsoles dalībnieks noteiktajā laikā nav nomaksājis rēķinu, viņš zaudē tiesības uz nekustamā īpašuma 

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

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

7.3. Septiņu dienu laikā pēc līguma 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. uz izsoli neierodas neviens noteiktajā laikā reģistrējies izsoles dalībnieks; 

8.1.2. sākumcena nav pārsolīta; 

8.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 

8.1.4. nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu. 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                               A.Žuks 

 

33.# 

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

Viesītes nov.  ar kadastra Nr. 56800010139,  atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu 

soli izsoles protokola apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

     Ar  2021.gada 28.janvāra Viesītes novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.1, lēmums Nr.4), 

nodots atsavināšanai nekustamais īpašums ‘’Mazkronīši’’, Rites pag., Viesītes nov.ar kadastra nr. 

56800010139, ar zemes kopējo platību  8,3 ha,  par izsoles sākuma cenu EUR 17150.00. 

    Uz nekustamo īpašumu Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības nostiprinātas Rites pagasta 

zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1000 0060 6818. 

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

kārtībā. Izsolei reģistrēti trīs dalībnieki. Nosolīta cena EUR 29950.00. Nekustamo īpašumu nosolīja 

dalībnieks Nr.1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’OŠUKALNS’’,  reģ. Nr. LV45403003353, jurid. 

adrese: Bebru iela 104A, Jēkabpils, LV -5201. 

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

ierobežojumu, Viesītes novada pašvaldībai jāsaņem pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 

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

Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56800010139, ar zemes kopējo platību 8,3 ha, atsavināšanu  izsolē par 

nosolīto summu EUR 29950.00. 

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

un domē noteiktā izsoles sākuma cena: 

Sertificēta 

vērtētāja noteiktā 

tirgus vērtība 

EUR 

Kadastrālā vērtība 

uz 2021.gada 

1.janvāri EUR  

Atlikusī bilances 

vērtība uz 2020.gada 

30.decembri EUR 

Izsoles sākumcena 

16000.00 1108.00 2124.35 17150.00 

 

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

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

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

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

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

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

un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku, atklāti 

balsojot par –8 balsis  

 



31 
 

 

(Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris 

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

1. Apstiprināt  2021.gada 12.marta Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

‘’Mazkronīši’’, Rites pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56800010139, ar zemes kopējo platību 8,3 ha,  

atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles rezultātus un protokolu.  Objekta nosolītā cena:  

EUR 29950.00 (divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi). Objektu nosolītājs 

ir dalībnieks ar  Nr.1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’OŠUKALNS’’,  reģ. Nr. LV45403003353, 

jurid. adrese: Bebru iela 104A, Jēkabpils, LV 5201. 

2.Noteikt atsavināšanas mērķi- Ielu apgaismojuma būvdarbi Rites un Saukas pagastos,  atbilst 

Viesītes novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam’’ (pagarināta līdz brīdim, kad stāsies spēkā 

jaunizveidojamā Jēkabpils novada plānošanas dokumenti) noteiktajai vidējā termiņa prioritātei VP3 

‘’Publiskās infrastruktūras un pakalpojumu attīstība’’, rīcībai RV5.2.’’Paaugstināt energoefektivitāti 

pašvaldības īpašumos’’, uzdevumam U29 ‘’Veikt energoefektivitātes pasākumus pašvaldības ēkām un 

ielām’’ un Investīciju plānam 2021.-2022.gadam (aktualizēts ar Viesītes novada domes 2020.gada 

19.novembra lēmumu Nr.9, prot.Nr.14).   

3. Lūgt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu  nekustamā 

īpašuma ‘’Mazkronīši’’, Rites pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56800010139 ar zemes kopējo platību 

8,3 ha, atsavināšanai par nosolīto cenu EUR 29950.00. 

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

pirkuma līgumu ar nosolītāju par nosolīto summu EUR  29950.00. 

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

 

 
34.# 

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

Viesītes nov.  ar kadastra Nr. 56800040302, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles 

protokola apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

     Ar  2021.gada 28.janvāra Viesītes novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.1, lēmums Nr.3), 

nodots atsavināšanai nekustamais īpašums ‘’Mazkaupiņi’’, Rites pag., Viesītes nov.ar kadastra nr. 

56800040302, ar zemes kopējo platību  5.59 ha,  par izsoles sākuma cenu EUR 9220.00. 

    Uz nekustamo īpašumu Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības nostiprinātas Rites pagasta 

zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1000 0060 6863. 

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

kārtībā. Izsolei reģistrēti trīs dalībnieki. Nosolīta cena EUR 16220.00. Nekustamo īpašumu nosolīja 

dalībnieks Nr.3 Rites pagasta Kampes zemnieku saimniecība ‘’POLĪŠI’’, reģ. Nr. LV45401011854, 

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

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

ierobežojumu, Viesītes novada pašvaldībai jāsaņem pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 

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

Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56800040302, ar zemes kopējo platību 5.59 ha, atsavināšanu  izsolē par 

nosolīto summu EUR 16220.00. 

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

un domē noteiktā izsoles sākuma cena: 

Sertificēta 

vērtētāja noteiktā 

tirgus vērtība 

EUR 

Kadastrālā vērtība 

uz 2021.gada 

1.janvāri EUR  

Atlikusī bilances 

vērtība uz 2020.gada 

30.decembri EUR 

Izsoles sākumcena 

8500.00 1803.00 1434.25 9220.00 
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    Pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 

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

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

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

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

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

un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku, atklāti 

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

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

1.Apstiprināt  2021. gada 12.marta  Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

‘’Mazkaupiņi’’, Rites pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56800040302, ar zemes kopējo platību 5.59 

ha,  atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles rezultātus un protokolu.  Objekta nosolītā cena:  

EUR 16220.00 (sešpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit euro un 00 centi). Objektu nosolītājs ir 

dalībnieks ar  Nr.3 Rites pagasta Kampes zemnieku saimniecība ‘’POLĪŠI’’, reģ. Nr. LV45401011854, 

jurid. adrese: ‘’Odiņi’’, Rites pag., Viesītes nov.,LV 5228. 

2.Noteikt atsavināšanas mērķi- Smilšu ielas Viesītē atsevišķu posmu seguma atjaunošana un 

ietves izbūve- atbilst Viesītes novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam’’ (pagarināta līdz brīdim, 

kad stāsies spēkā jaunizveidojamā Jēkabpils novada plānošanas dokumenti) noteiktajai vidējā termiņa 

prioritātei VP3 ‘’Publiskās infrastruktūras un pakalpojumu attīstība’’, rīcībai RV3.2.’’Ceļu un ielu 

infrastruktūras uzlabošana’’, uzdevumam U14 ‘’Uzlabot pašvaldības ceļu un ielu stāvokli’’ un Investīciju 

plānam 2021.-2022.gadam (aktualizēts ar Viesītes novada domes 2020.gada 19.novembra lēmumu Nr.9, 

prot.Nr.14).   

3.Lūgt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu  nekustamā īpašuma 

‘’Mazkaupiņi’’, Rites pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56800040302 ar zemes kopējo platību 5.59 ha, 

atsavināšanai par nosolīto cenu EUR 16620.00. 

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

pirkuma līgumu ar nosolītāju par nosolīto summu EUR 16620.00. 

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

  

 

35.# 

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

Viesītes nov.  ar kadastra Nr. 56580060191, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles 

protokola apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

     Ar  2021.gada 28.janvāra Viesītes novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.1, lēmums Nr.5), 

nodots atsavināšanai nekustamais īpašums ‘’Darbnīcas’’, Elkšņu pag., Viesītes nov.ar kadastra nr. 

56580060191, sastāvošs no zemes ar kopējo platību  3.02 ha un vienas būves,  par izsoles sākuma cenu 

EUR 12620.00. 

    Uz nekustamo īpašumu Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības nostiprinātas Elkšņu pagasta 

zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1000 0043 8003. 

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

kārtībā. Izsolei reģistrēts viens dalībnieks. Nosolīta cena EUR 12720.00. Nekustamo īpašumu nosolīja 

dalībnieks Nr.1 SIA ‘’Gustiņš’’,  reģ. Nr. LV45403055637, jurid. adrese: ‘’Lapas’’, Aknīstes pag., 

Aknīstes nov., LV- 5208. 

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

ierobežojumu, Viesītes novada pašvaldībai jāsaņem pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 

lēmums par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Darbnīcas’’, Elkšņu pag., 

Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56580060191, sastāvoša no  zemes ar kopējo platību 3.02 ha un vienas 

būves, atsavināšanu  izsolē par nosolīto summu EUR 12720.00. 
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    Nekustamajam īpašumam ir noteikta šāda tirgus vērtība, kadastrālā vērtība, atlikusī bilances vērtība 

un domē noteiktā izsoles sākuma cena: 

Sertificēta 

vērtētāja noteiktā 

tirgus vērtība 

EUR 

Kadastrālā vērtība 

uz 2021.gada 

1.janvāri EUR  

Atlikusī bilances 

vērtība uz 2020.gada 

30.decembri EUR 

Izsoles sākumcena 

4500.00 12376.00 5542.24 12620.00 

 

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

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

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

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

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

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

un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku, atklāti 

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

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

1.Apstiprināt  2021. gada 12.marta  Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

‘’Darbnīcas’’, Elkšņu pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56580060191, sastāvošu no  zemes vienības ar 

kopējo platību 3.02 ha un vienas būves,  atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles rezultātus 

un protokolu.  Objekta nosolītā cena:  EUR 12720.00 (divpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit euro 

un 00 centi). Objektu nosolītājs ir dalībnieks ar Nr.1 SIA ‘’Gustiņš’’,  reģ. Nr. LV45403055637, jurid. 

adrese: ‘’Lapas’’, Aknīstes pag., Aknīstes nov., LV 5208. 

2.Noteikt atsavināšanas mērķi- Smilšu ielas Viesītē atsevišķu posmu seguma atjaunošana un 

ietves izbūve, atbilst Viesītes novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam’’ (pagarināta līdz brīdim, 

kad stāsies spēkā jaunizveidojamā Jēkabpils novada plānošanas dokumenti) noteiktajai vidējā termiņa 

prioritātei VP3 ‘’Publiskās infrastruktūras un pakalpojumu attīstība’’, rīcībai RV3.2.’’Ceļu un ielu 

infrastruktūras uzlabošana’’, uzdevumam U14 ‘’Uzlabot pašvaldības ceļu un ielu stāvokli’’ un Investīciju 

plānam 2021.-2022.gadam (aktualizēts ar Viesītes novada domes 2020.gada 19.novembra lēmumu Nr.9, 

prot.Nr.14).   

3.Lūgt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu  nekustamā īpašuma 

‘’Darbnīcas’’, Elkšņu pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56580060191, sastāvoša no zemes ar kopējo 

platību 3.02 ha, atsavināšanai par nosolīto cenu EUR 12720.00. 

4.Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas, slēgt pirkuma 

līgumu ar nosolītāju par nosolīto summu EUR  12720.00. 

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

 
36.# 

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

Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56580030131,  atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli 

izsoles protokola apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

Saskaņā ar 2021.gada 12.martā notikušo atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli Viesītes novada 

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

kadastra numuru 56580030131,  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 2021.gada 28.janvāra lēmumu Nr.1 (prot.Nr.1) ''Par 

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

atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/1  apstiprināšanu’’, Viesītes 

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

metodiku, atklāti balsojot par –8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 
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Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada 

dome NOLEMJ: 

1.Apstiprināt 2021.gada 12.marta Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

‘’Elkšņu karjers’’, Elkšņu pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56580030131, atklātas, mutiskas 

izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokolu.  Objekta nosolītā cena:  EUR 4770.00 (četri tūkstoši septiņi 

simti septiņdesmit euro un 00 centi).  

2.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 

 

 
37.# 

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

Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56580010122,  atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli 

izsoles protokola apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

Saskaņā ar 2021.gada 12.martā notikušo atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli Viesītes novada 

pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam ‘’Klauces karjers’’, Elkšņu pag., Viesītes nov., ar 

kadastra numuru 56580010122,  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 2021.gada 28.janvāra lēmumu Nr.1 (prot.Nr.1) ''Par 

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

atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/2  apstiprināšanu’’, Viesītes 

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

metodiku, atklāti balsojot par –8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada 

dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2021.gada 12.marta Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

‘’Klauces karjers’’, Elkšņu pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56580010122, atklātas, mutiskas 

izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokolu.  Objekta nosolītā cena:  EUR 7170.00 (septiņi tūkstoši 

viens simts septiņdesmit euro un 00 centi).  

2. Objektu nosolīja dalībnieks ar Nr. 1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’SĪPOLI’’, reģ. Nr. 

LV45401010897, jurid. adrese: ‘’Ezerlīči’’-1, Elkšņu pag., Viesītes nov., LV 5237.  

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 

 
38.# 

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

nov.,  ar kadastra numuru 56350110042,  trešās, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli 

izsoles protokola apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 
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     Saskaņā ar 2021.gada 12.martā notikušo atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli Viesītes novada 

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

numuru 56350110042,  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 2021.gada 28.janvāra lēmumu Nr.6 (prot.Nr.1) ''Par Viesītes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Elkšņi’’, Viesītes pag., Viesītes nov., trešo, atklātu, mutisku 

izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/6  apstiprināšanu’’, Viesītes novada pašvaldības 

un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku, atklāti 

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

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

1. Apstiprināt  2021.gada 12.marta Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma ‘’Elkšņi’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56350110042, atklātas, mutiskas 

izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokolu.  Objekta nosolītā cena:  EUR 2160.00 (divi tūkstoši viens 

simts sešdesmit euro un 00 centi).  

2. 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 

 
39.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 

S.Lūse, I.Erte, M.Blitsons 

S.Lūse- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

I.Erte- iebilst par projekta 2.punktu. nepiekrīt, ka tiek slēgts apakšīres līgums ar personu, kura nav 

deklarēta mūsu novadā.  Ja dzīvokli īrniekam nevajag, lai atsakās no tā.  

M.Blitsons- likumdošana pieļauj slēgt apakšīres līgumu. 

Deputāti debatē par šo punktu un vienojas atļaut slēgt apakšīres līgumu, ja persona ir deklarējusies Viesītes 

novadā. 

 

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

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

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

Komunālo jautājumu komisijas 10.03.2021. sēdes ierosinājumiem, atklāti balsojot par –8 balsis (Alfons 

Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris Līcis, 

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

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Zināšanai: iedzīvotāju reģistram, komunālo jautājumu komisijai 

 

 

40.# 
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

I.Erte, A.Žuks 

I.Erte- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks- ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

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

deklarēto dzīvesvietu -------------------Pamatots ar to, ---------------nav tiesiska pamata dzīvot īpašumā. 

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

dzīvesvietu anulē, ja attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā’’.  
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Latvijas Republikas ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 ''Kārtība, kādā 

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

ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iesniegumu vai iestādes rīcībā esošajiem 

dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma 

pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu (turpmāk — lēmums). 

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

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

iesniegti.  

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

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

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. 

Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, LR MK 2003.gada 

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

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

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

1.  Anulēt ziņas par---------------------, deklarēto dzīvesvietu  ---------------- 

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

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

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

Zināšanai: iedzīvotāju reģistram, komunālo jautājumu komisijai 

 

41.# 
Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā  

J.Līcis 

                                                                                              

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks- ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

 

 Ar------------------,   ir noslēgts īres līgums par dzīvokli Nr.33 (trīsdesmit trīs), kas atrodas Viesītes novada, 

Viesītē, Pavasara ielā 4A (četri A). --------------------ir iesniegusi iesniegumu, ka vēlas nopirkt viņas 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.12 noteicis  vērtību EUR 2600.00 (divi tūkstoši seši simti euro  un 00 centi),  kadastrālā vērtība ir EUR 

2212.00 (divi tūkstoši divi simti divpadsmit euro un 00 centi), līdz ar to pārdošanas vērtība nosakāma EUR 

2600.00 (divi tūkstoši seši simti  euro un 00 centi). 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.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), 

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

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

1.Atsavināt, pārdodot par naudu --------------------dzīvokli nr.33 (trīsdesmit trīs)  un ar to saistītās  

594/26825 (pieci simti deviņdesmit četras divdesmit seši tūkstoši astoņi simti divdesmit piektās)  domājamās 

daļas no būves  (turpmāk –dzīvokļa īpašums), kas atrodas Viesītes novads, Viesīte, Pavasara iela 4A, ar 

dzīvokļa īpašuma kadastra numuru 56159009204, izmantojot pirmpirkuma tiesības kā dzīvokļa īrniekam. 
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2. ----------------veikt samaksu par dzīvokļa īpašumu EUR 2600.00 (divi tūkstoši seši simti euro un 00 

centus), 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,  

Kontrolei: izpilddirektorei 

 

42.# 

Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā  

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks- ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

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

novada, Viesītē, Meža ielā 17 (septiņpadsmit. ---------------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.24 noteicis  vērtību EUR 2000.00 (divi tūkstoši euro  un 00 centi),  kadastrālā vērtība ir EUR 2476.00 (divi 

tūkstoši četri simti septiņdesmit seši euro un 00 centi), līdz ar to pārdošanas vērtība nosakāma EUR 2476.00 

(divi tūkstoši četri simti septiņdesmit seši  euro un 00 centi). 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.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), 

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

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

1.Atsavināt, pārdodot par naudu ------------------dzīvokli nr.24 (divdesmit četri)  un ar to saistītās  

541/14823 (pieci simti četrdesmit vienu četrpadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit trešās)  domājamās daļas 

no būves un zemes  (turpmāk –dzīvokļa īpašums), kas atrodas Viesītes novads, Viesīte, Meža iela 17 

(septiņpadsmit), ar dzīvokļa īpašuma kadastra numuru 56159000053, izmantojot pirmpirkuma tiesības kā 

dzīvokļa īrniekam. 

2. -------------veikt samaksu par dzīvokļa īpašumu EUR 2476.00 (divi tūkstoši četri simti septiņdesmit 

sešus euro un 00 centus), 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,  

Kontrolei: izpilddirektorei 
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43.# 

Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks- ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

 

2021.gada 18.februārī ir saņemts-----------------  iesniegums, kurā viņš lūdz nodot īpašumā bez atlīdzības 

atbilstošas domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010802, viņam piederošā 

dzīvokļa Nr.15, kas atrodas  Sporta iela 13A, Viesīte,  Viesītes nov., uzturēšanai.   

Šīs domājamās daļas ir 760/12322 no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010802 ar platību 0,1992 

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.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot par –8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ:  

 

1.Nodot bez atlīdzības 760/12322 domājamās daļas no zemes vienības 0.1992 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 56150010802-------------------dzīvokļa Nr.15, kas atrodas Sporta iela 13A, 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” 

 

44.# 

Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks- ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

 
2021.gada 10.martā ir saņemts ----------------kurā viņa lūdz nodot īpašumā bez atlīdzības atbilstošas 

domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010804, dzīvokļa Nr.12, kas atrodas  

Sporta iela 27, Viesīte,  Viesītes nov., uzturēšanai.   

Šīs domājamās daļas ir 581/11772 no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010804 ar platību 

0,1486 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.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot par –8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret 

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

 

1.Nodot bez atlīdzības  581/11772 domājamās daļas no zemes vienības 0.1486 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 56150010804, ------------------- dzīvokļa Nr.12, kas atrodas Sporta iela 27, 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” 
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45.# 

Par zemes nomas  līgumu slēgšanu  

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

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks- ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

 
          Ir saņemts 22.02.2021. ---------------iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz daļu no zemes vienības 

Rites  pagastā ar kadastra apzīmējumu 5680040283 0,4600 ha  platībā, lauksaimniecības vajadzībām. 

          Ir saņemts  22.02.2021. -----------------iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz daļu no zemes 

vienības Viesītes pilsētā  ar kadastra apzīmējumu 56150010324  0,05 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām. 

          Ir saņemts 03.03.2021. ---------------------iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz daļu no zemes 

vienības Viesītes pagastā ar kadastra apzīmējumu 56350060231 0,1 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.  

          Ir saņemts 08.03.2021. -----------------------iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz daļu no zemes 

vienības Viesītes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 56150010022  0,25 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām. 

          Ir saņemts 22.02.2021.---------------------- iesniegums par zemes nomas līguma pagarināšanu Rites  

pagastā uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56800040283 0,1824 ha platībā personiskās 

palīgsaimniecības vajadzībām. 

Konstatēts, ka zemes reforma Viesītes novada pašvaldībā ir beigusies un zeme palīgsaimniecību 

vajadzībām vairs nav piešķirama, kā to nosaka likum ‘’Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos’’ 

7.un 11.panti.Līdz ar to zemi laukos var piešķirt nomā tikai lauksaimniecības vajadzībām vispārējā kārtībā. 

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

tiesību noteikumi ’’ 29.3. punkts nosaka, ka nav jārīko izsole, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas 

pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā 

zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts 

nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts un 29.8. 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 pagarināt 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.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot par –7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, 

nepiedalās- 1 (pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” 

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus Anatolijs Kvitkovs lēmuma pieņemšanā nepiedalās),  Viesītes 

novada dome NOLEMJ:  

 

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

1.1. Ar ---------uz daļu no zemes vienības Rites pagastā ar kadastra apzīmējumu 56800040283  0,4600 

ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām. 

1.2. Ar  --------uz daļu no zemes vienības Viesītes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 56150010324  0.05 

ha platībā mazdārziņa vajadzībām. 

1.3. Ar  ---------uz daļu no zemes vienības Viesītes pagastā ar kadastra apzīmējumu 56350060231  0.1 

ha platībā lauksaimniecības vajadzībām. 

1.4.    Ar ----------uz daļu no zemes vienības Viesītes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 56150010022  0,25 

ha platībā lauksaimniecības vajadzībām. 
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1.5.   Ar -------------uz daļu no zemes vienības Rites  pagastā  ar kadastra apzīmējumu 56800040283 

0,1824 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām. 

 

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 

        

46.# 

Par dzīvokļa  atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks- ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

 

Ar  ------------ir noslēgts īres līguma par dzīvokli  Sporta iela 27-11, Viesītes, Viesītes nov. 2021.gada 

24.februārī ir iesniegusi iesniegumu, ka vēlas, lai tiktu uzsākts atsavināšanas process dzīvoklim. 

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

dzīvokļa īpašumus. Pašvaldībai nav nepieciešamības pēc dzīvokļa īpašuma. 

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

pirmpirkuma tiesības dzīvokļu īrniekiem vai viņu ģimenes locekļiem. Likuma ‘’Publiskas personas  

mantas atsavināšanas likums’’ 45.pants nosaka, ka starp dzīvoklī dzīvojošajiem pilngadīgajiem ģimenes 

locekļiem jābūt notariāli apliecinātai vienošanās par dzīvokļa pirkšanu uz kāda ģimenes locekļa vārda.  

Nav sniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu. Nav citu pilngadīgo personu. Samaksa veicama 

euro. 

Jāuzsāk atsavināšanas process un dzīvoklis jāieraksta zemesgrāmatā un  jānovērtē, lai  varētu piedāvāt 

to pirkt  pirmpirkuma kārtībā.  

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

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

likuma 9.panta pirmās daļas 2.punktu, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas 

komitejas 2021.gada 10.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot par –8 balsis (Alfons Žuks, 

Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris 

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

1.Uzsākt dzīvokļa Sporta iela 27-11, Viesīte, Viesītes nov.,  atsavināšanas procesu. 

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

3.Veikt dzīvokļa īpašuma novērtēšanu atsavināšanai. 

Izpildei: pašvaldības juristei  

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

 

 

47.# 
Par dzīvokļa  atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu 

J.Līcis  

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks- ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

 

Ar------------ ir noslēgts īres līgums par dzīvokli  Pavasara iela 4A-15, Viesītes, Viesītes nov. 2021.gada 

25.februārī ir iesniedzis iesniegumu, ka vēlas, lai tiktu uzsākts atsavināšanas process dzīvoklim. 
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Dzīvokļa īpašuma likuma 9.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka dzīvokļa īpašnieks drīkst pārdot 

dzīvokļa īpašumus.  Pašvaldībai nav nepieciešamības pēc dzīvokļa īpašuma. 

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

pirmpirkuma tiesības dzīvokļu īrniekiem vai viņu ģimenes locekļiem. Likuma ‘’Publiskas personas  

mantas atsavināšanas likums’’ 45.pants nosaka, ka starp dzīvoklī dzīvojošajiem pilngadīgajiem ģimenes 

locekļiem jābūt notariāli apliecinātai vienošanās par dzīvokļa pirkšanu uz kāda ģimenes locekļa vārda.  

Nav sniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu. Nav citu pilngadīgo personu. Samaksa veicama 

euro. 

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

varētu piedāvāt to pirkt  pirmpirkuma kārtībā.  

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

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

likuma 9.panta pirmās daļas 2.punktu, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas 

komitejas 2021.gada 10.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot par –8 balsis (Alfons Žuks, 

Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris 

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

1.Uzsākt dzīvokļa Pavasara iela 4A-15, Viesīte, viesītes nov.,  atsavināšanas procesu. 

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

3.Veikt dzīvokļa īpašuma novērtēšanu atsavināšanai. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei  

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

 

 

48.# 
Par dzīvokļa  atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu 

J.Līcis  

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks- ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

 

Ar------------------ ir noslēgts īres līgums par dzīvokli  Smilšu iela 31-19, Viesītes, Viesītes nov. 

2021.gada 8.martā ir iesniegusi iesniegumu, ka vēlas, lai tiktu uzsākts atsavināšanas process dzīvoklim. 

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

dzīvokļa īpašumus. Pašvaldībai nav nepieciešamības pēc dzīvokļa īpašuma. 

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

pirmpirkuma tiesības dzīvokļu īrniekiem vai viņu ģimenes locekļiem. Likuma ‘’Publiskas personas  

mantas atsavināšanas likums’’ 45.pants nosaka, ka starp dzīvoklī dzīvojošajiem pilngadīgajiem ģimenes 

locekļiem jābūt notariāli apliecinātai vienošanās par dzīvokļa pirkšanu uz kāda ģimenes locekļa vārda.  

Nav sniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu. Nav citu pilngadīgo personu. Samaksa veicama 

euro. 

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

varētu piedāvāt to pirkt  pirmpirkuma kārtībā. 

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

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

likuma 9.panta pirmās daļas 2.punktu, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas 

komitejas 2021.gada 10.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot par –8 balsis (Alfons Žuks, 

Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris 

Līcis), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 
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1.Uzsākt dzīvokļa Smilšu iela 31-19, Viesīte, viesītes nov.,  atsavināšanas procesu. 

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

3.Veikt dzīvokļa īpašuma novērtēšanu atsavināšanai. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei  

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

 

49.# 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks- ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

 

Ir saņemts------------------, iesniegums par zemes nomas līguma izbeigšanu uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 56580020115 5,0 ha platībā Elkšņu pagastā. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 12.pantu,  domes Attīstības, 

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

(prot.Nr.3), atklāti balsojot par –8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada 

dome NOLEMJ:  

 

           Ar 2021.gada 1. aprīli izbeigt zemes nomas līgumu ar------------------,  uz zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 56580020115, ar platību 5 ha. 

 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, personai 

 

50.# 

      Par adreses maiņu 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks- ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

 

Ir saņemts ---------------iesniegums par adreses maiņu viņai piederošajām būvēm, kuras atrodas uz citai 

personai piederošas zemes vienības Saukas pagastā ar kadastra apzīmējumu 56880060049. 

------------------ 

Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698” Adresācijas noteikumi” 15.punkts nosaka, ka novadu 

un novadu pagastu apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, apbūvei paredzētai zemes vienībai, viensētai vai 

ēkai piešķir nosaukumu, neizmantojot ciparus. 

 Adresi drīkst mainīt, jo tā atbilst noteikumiem. 

     

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un 2015.gada 8.decembra Ministru 

kabineta  noteikumiem Nr. 698” Adresācijas noteikumi” , domes Attīstības, lauksaimniecības un 

īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2021.gada 10.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot par 

–8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Iveta 

Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 
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           Atļaut ---------------mainīt adresi piederošajām būvēm  ------------------------. 

Zināšanai: Adrešu reģistram, nodokļu administratorei,  personai 

 

51.# 

Par zvejas atļaujas izsniegšanu Vīņaukas ezerā. 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks- ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

 
Ir saņemts ---------------------iesniegums par zvejas atļaujas izsniegšanu  piederošā īpašuma ar kadastra 

Nr. 56800030064, Rites pagastā, Vīņaukas ezera domājamajā daļā. 

Konstatēts, ka Vīņaukas ezers ir privātais ezers, kura domājamās daļas pieder apkārtējo zemju 

īpašniekiem.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumiem Nr.796 ‘’Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos’’ , Vīņaukas ezerā zivju tīklu limits ir 270 metri.  

Saskaņā ar ---------------piederošajām ezera domājamajām daļām, pienākas mazāk par 1 metru tīklu 

limita. Saskaņā ar Ministru kabineta  13.12.2016. noteikumu Nr.790 ‘’Noteikumi par zvejas tiesību 

izmantošanu privātajos ūdeņos ‘’ 17.punktu, iesniegumam jāpievieno kopīpašnieku savstarpējā vienošanās par 

zvejas limitu sadali kopīpašumā esošajos privātajos ūdeņos, taču, ja līdz gada sākumam nav iesniegti citi 

iesniegumi, pašvaldība attiecīgajā gadā ir tiesīga iznomāt zvejas limitu, kas rezervēts privāto ūdeņu 

īpašniekam/iem.  

Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komiteja izskatot iesniegumu ir ieteikusi  

piešķirt atļauju zvejot ar zvejas tīklu 30 metru garumā un noteikt maksu par zvejas rīku EUR 17.10, saskaņā ar 

noteikumu pielikumu.  

Mēneša laikā pēc samaksas veikšanas ----------------jāsaņem pašvaldībā zvejas atļauju un zvejas žurnālu. 

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

Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumiem Nr.796 ‘’Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos’’, Ministru kabineta  13.12.2016. noteikumu Nr.790 ‘’Noteikumi par 

zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos ‘’ 17.punktu un 22.punktu, domes Attīstības, lauksaimniecības 

un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2021.gada 10.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot par –8 

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

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

1. Piešķir ----------------rūpnieciskās zvejas tiesības Vīņaukas ezerā 2021.gadā ar zvejas tīklu 

30 m garumā. 

2. ------------veikt maksu par zvejas rīku limitu EUR 17.10 (septiņpadsmit euro un 10 centus). 

3. Mēneša laikā pēc noteiktās samaksas veikšanas vienoties ar pašvaldību par zvejas atļaujas 

saņemšanu. 

 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, personai 

 

52.# 

Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantoto zemesgabalu piekritību Viesītes novada pašvaldībai 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks- ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Ir saņemts Valsts zemes dienesta 2021.gada 16.februāra dokuments ‘’Par neizpirktās zemes ieskaitīšanu 

zemes rezerves fondā’’. Vēstulē tiek norādīts, ka A/s ‘’Publisko aktīvu pārvaldītājs Poissessor 

(privatizācijas aģentūra) informē, ka ir izbeigts zemes nomaksas izpirkuma līgums starp VAS ‘’Latvijas 

Hipotēku un zemes banka’’ un zemes izpircēju ----------par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

56350070023 izpirkšanu, jo līguma noteikumi nav izpildīti. Līdz ar to ----------ir zaudējusi tiesības 

izpirkt tai zemes reformas laikā piešķirto zemi. 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektā daļa nosaka, ka valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes 

reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu 

gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās 
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vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās. Savukārt 

likuma 17.panta sestā daļa nosaka, ka zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā 

pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un 

īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes 

gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā 

teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība. 

 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Zemes pārvaldības  likuma 17.panta piekto un sesto daļu, domes 

Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2021.gada 10.marta sēdes lēmumu 

(prot.Nr.3), atklāti balsojot par –8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada 

dome NOLEMJ:  

               Ierakstīt zemesgrāmatā Viesītes novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu saskaņā ar 

pievienoto sarakstu un nostiprināt pašvaldībai īpašuma tiesības uz to zemesgrāmatā.(Saraksts 

pielikumā). 

Zemes 

vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Zemes 

vienības 

statuss 

Zemes 

vienības 

adrese 

Koppplatība 

ha 

Grafiskā 

platība ha 

Nekustamā 

īpašuma 

lietošanas 

mērķis 

56350070023 43- 

pašvaldībai 

piekritīgā 

“Ģīzes”, 

Viesītes pag., 

Viesītes nov. 

6,43 6,43 0101- 

lauksaimniecība 

 
Izpildei: pašvaldības juristei, nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei  

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

53.# 
Par nekustamā īpašuma Saukas pag., Viesītes nov., sadalīšanu 

J.Līcis 

J.Līcis- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks- ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

 

Saņemts------------,  iesniegums, par nekustamā īpašuma---------------, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 56880020013 sadalīšanu divos īpašumos, saskaņā ar shēmu.   

Nepieciešams zemes ierīcības projekts, jo zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56880020013 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.marta sēdes 

lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot par –8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 

Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ:  

 

1.Atļaut ----------------sadalīt nekustamā  īpašuma  Saukas pag., Viesītes nov., īpašuma kadastra 

numurs 56880020013,  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56880020013, 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 56880020013 sadalīšanai.  

  (Darba uzdevums un nosacījumu pievienoti pielikumā) 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei  

Zināšanai: personai 
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54.# 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks- ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

 

Ir saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas dokuments  par zemes vienības lietošanas mērķa 

noteikšanu. Dokumentā norādīts, ka zemes vienībai Elkšņu pagastā ar kadastra apzīmējumu 

56580080090 ar kopējo platību 0,08 ha nav noteikts lietošanas mērķis. 

Lietošanas mērķis šai zemes vienībai ir zeme, kurā galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmo daļu  „ Zemes vienībai un 

zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību. To atbilstoši Ministru kabineta 

noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi 

uzsāktajai izmantošanai nosaka: vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā 

zemes vienība ” . 

Pamatojoties uz  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmo daļu, Ministru kabineta  

20.06.2006. noteikumu Nr. 496 ''Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība'' IV.daļas 23.3.punktu, domes Attīstības, 

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

(prot.Nr.3), atklāti balsojot par –8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada 

dome NOLEMJ:  

 

          Zemes vienībai Viesītes novada, Elkšņu pagastā, ar kadastra apzīmējumu 56580080090: 

1. noteikt  lietošanas mērķi 0101 - zeme, kurā galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; 

2.  apstiprināt piekrītošo platību 0.08 ha.  

 

Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei  

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

55.# 

Par  nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu. 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks- ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

 

Ir saņemts --------------iesniegums par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Amatnieku iela 6, 

Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56150010130, atsavināšanas procesa uzsākšanu. Īpašums ir zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 56150010065 ar platību 0.1748 ha. 

Īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, bet ir jāpasūta vērtējums un tad var rīkot izsoli.  

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

atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu,  domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2021.gada 10.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot par –8 balsis 

(Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris 

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

         Noteikt tirgus vērtību Viesītes novada pašvaldībai piederošajam nekustamajam 

īpašumam Amatnieku iela 6, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56150010130 un 

sagatavot dokumentāciju atsavināšanai. 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei  

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 
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56.# 

Par  dzīvokļa īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks- ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

 
Ir saņemts  -------------  iesniegums par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Meža iela 17-6, Viesīte,  

Viesītes nov.,atsavināšanas procesa uzsākšanu. Īpašums ir dzīvokļa īpašums. 

 Viesītes novada domes dzīvokļu un komunālo jautājumu komisija ir nolēmusi, ka dzīvoklis 

nepieciešams iedzīvotāju nodrošināšanai ar dzīvojamo platību  un nav atsavināms. Tas tiks piešķirts 

rindā esošajām personām.  

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, ,  domes Attīstības, 

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

(prot.Nr.3), atklāti balsojot par –8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas - nav, Viesītes novada 

dome NOLEMJ: 

      

              Neatsavināt Viesītes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Meža iela 17-6,            

Viesīte, Viesītes nov.  

 

Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei  

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, personai 

 
57.# 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

“Saukas arodvidusskola Saukas krustceles”, Saukas pag. Viesītes nov. 

A.Žuks 

    Saņemts SIA “GEO mērniecība”, reģ. Nr.45403028111, jurid. adrese: “Spunģēni 1-10”, Spunģēni, 

Krustpils pag., Krustpils nov., iesniegums par izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

“Saukas arodvidusskola Saukas krustceles”, Saukas pag., Viesītes nov.,  īpašuma kadastra Nr. 

56880060040, zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 56880060040.  Pamatojoties uz SIA “GEO 

mērniecība’’, reģ. Nr. 45403028111, jurid. adrese: “Spunģēni 1-10”, Spunģēni, Krustpils pag., Krustpils 

nov.,  iesniegumu, Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 ‘’Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi’’11.6. punktu, Viesītes novada pašvaldības 20.06.2019. saistošajiem  

noteikumiem Nr. 2019/3 (prot. Nr. 7;18#) „Viesītes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi’’ atklāti balsojot,  par –8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, 

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

nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

  1.Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā  īpašuma “Saukas arodvidusskola 

Saukas krustceles”, Saukas pag., Viesītes nov., īpašuma kadastra numurs 56880060040 zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu  56880060040: 

1.1. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.1  20,35 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56880060200, 

piešķirt nosaukumu  “Krustceles” Saukas pag., Viesītes nov.; 

        Zemes lietošanas mērķis: 0101- zemes, uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir 

lauksaimniecība 

 

1.2. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.2  20,23 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56880060201   

piešķirt jaunu  nosaukumu  “Liellauki” Saukas pag., Viesītes nov., izveidojot jaunu īpašumu.  

        Zemes lietošanas mērķis:  0101- zemes, uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir 

lauksaimniecība 

 

2.Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā.  

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei  Zināšanai: SIA “GEO mērniecība”  
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Domes sēde beidzas plkst.16.10 

Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks 2021.gada 22.aprīlī 

Ar pilnu domes sēdes debašu tekstu var iepazīties domes sēdes audioierakstā pašvaldības mājaslapā 

www.viesite.lv 

 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs          (personiskais paraksts)                                               A.Žuks 

25.03.2021. 

 

 

 

Protokoliste                  (personiskais paraksts)                                                      D.Vītola 

25.03.2021. 

 

 

http://www.viesite.lv/

