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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 22.aprīlī                                                                                                                      Nr.7 

 

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 (līdz 55 jautājumam), Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis. 

 

Nepiedalās: Roberts Orups- slimības dēļ 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Sanita Lūse- pašvaldības izpilddirektore 

Ināra Erte- pašvaldības juriste 

Ilona Strade- galvenā grāmatvede  

Karīna Frolova- finansiste 

Anda Sloga- Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāja 

Sarmīte Matačina- Sociālā dienesta vadītāja 

Māris Blitsons- SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs 

Iveta Maševska- Viesītes vidusskolas direktora vietniece 

Gints Grinbergs- datortīkla administrators   

 

Pieaicinātie - biedrības “Sēlijas kultūras projekti” vadītāja (pie 1.jautājuma) 

 

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs        

Alfons Žuks  atklāj domes sēdi 

 

A.Žuks – Ierosina darba kārtībā papildus iekļaut 55.-57.jautājumu un 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. 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par nekustamo īpašumu Amatnieku ielā 2, Viesītē, 

Ziņo: A.Žuks 

mailto:dome@viesite.lv
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2. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Viesītes muzeja “Sēlija”  vadītāju. 

Ziņo: A.Žuks 

3. Par nolikuma “Par naudas balvu piešķiršanu Viesītes vidusskolas skolēniem un pedagogiem” 

apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

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

Ziņo: A.Žuks 

5. Par papildus finansējuma piešķiršanu Viesītes kultūras pils budžetā. 

Ziņo: A.Žuks 

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

izvešanai. 

Ziņo: A.Žuks 

7. Par nolietoto pamatlīdzekļu norakstīšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

8. Par PII “Zīlīte” āra teritorijas labiekārtošanu. 

Ziņo: A.Žuks 

9. Par papildinājumu Viesītes novada pašvaldības institūciju amatu klasifikācijas sarakstā 

Ziņo: A.Žuks 

10. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

Ziņo: S.Lūse 

11. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vītoliņi”, Rites pagastā  atklātas, 

mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

12. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ievu Grāvis”, Viesītes pagastā  

atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

13. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kārļa iela 3, Viesītē atklātas, 

mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

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

atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

15. Par izsoles pārraukšanu Viesītes novada pašvaldībai piederošajam dzīvokļa īpašumam Jaunā iela 

4-9, Elkšņi, Elkšņu pagasts. 

Ziņo: A.Žuks 

16. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā pasažieru autobusa VAN HOOL ACRON 815 atklātu, 

mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/20 apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

17. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās kravas kastes MERCEDES BENZ 608  atklātu, 

mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/21 apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

18. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā moto transportlīdzekļa HUSQVARNA 258MT, ar 

reģ. Nr.TD1430, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/22 

apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

19. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā moto transportlīdzekļa HUSQVARNA 258MT, ar 

reģ. Nr.TD1429, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/23 

apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

20. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā moto transportlīdzekļa HUSQVARNA 258MT, ar 

reģ.Nr.TC2563, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/24 

apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 
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21. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā moto transportlīdzekļa HUSQVARNA 258MT, ar 

reģ. Nr.TD1397, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/25 

apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

22. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās motorlaivas FIBER FLEET atklātu, mutisku izsoli 

ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/26 apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

23. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Čiekurnieki”, Viesītes pagastā 

atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/27 apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

24. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Meža Baloži”, Viesītes pagastā 

atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/28 apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

25. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Silameži”, Saukas pagastā 

atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/29 apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

26. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Arāji”, Saukas pagastā atklātu, 

mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/30 apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

27. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Amatnieku iela 6, Viesīte atklātu, 

mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/31 apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

28. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Imantas”, Saukas pagastā 

atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/32 

apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

29. Par uzraudzības pārskata Nr.5 par Viesītes novada attīstības programmas (2014.-2020.) izpildi 

2018.-2020.gadā apstiprināšanu. 

Ziņo: J.Līcis, L.Maisaka 

30. Par Viesītes novada domes piešķirto atbalstu no pašvaldības budžeta 2021.gadā vietējo iniciatīvu 

projektiem. 

Ziņo: J.Līcis, L.Maisaka 

31. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

Ziņo: J.Līcis 

32. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

Ziņo: J.Līcis 

33. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

Ziņo: J.Līcis 

34. Par zemes nomas līgumu slēgšanu un laušanu. 

Ziņo: J.Līcis 

35. Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

36. Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

37. Par adreses maiņu. 

Ziņo: J.Līcis 

38. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Druvas”, Rites pag., Viesītes nov. 

Ziņo: J.Līcis 

39. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Kristapi”, Rites pag., Viesītes nov. 

40. Par nekustamo īpašumu maiņu. 

Ziņo: J.Līcis 

41. Par izmaiņām Valsts kadastra reģistrā, starpgabala statusa piešķiršanu, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā Viesītes novada pašvaldībai, adrešu un nosaukumu piešķiršanu un 

atsavināšanas procesa uzsākšanu. 
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Ziņo: J.Līcis 

42. Par nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa uzsākšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

43. Par nekustamā īpašuma “Krievāres-Zemzari”, Viesītes pag., Viesītes nov. sadalīšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

44. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Purviņi”, Saukas pag., 

Viesītes nov. 

Ziņo: J.Līcis 

45. Par adreses piešķiršanu. 

Ziņo: J.Līcis 

46. Par adrešu piešķiršanu. 

Ziņo: J.Līcis 

47. Par īpašuma tiesību atzīšanu Viesītes novada Elkšņu pagastā. 

Ziņo: J.Līcis 

48. Par Viesītes novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā. 

Ziņo: J.Līcis 

49.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kalna Kormāni”, Saukas 

pag., Viesītes nov. 

Ziņo: J.Līcis 

50. Par nekustamā īpašuma “Silakalni”, Viesītes pag., Viesītes nov., sadalīšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

51. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās 1/8 domājamās daļas no zemes gabala no nekustamā 

īpašuma Robežu iela11, Viesīte, atsavināšanu. 

52. Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu. 

Ziņo: I.Erte, A.Žuks 

53. Par telpas iznomāšanu Smilšu ielā 2, Viesītē. 

Ziņo: A.Žuks 

54. Par izmaiņām Viesītes novada vēlēšanu komisijas sastāvā. 

Ziņo: A.Žuks 

PAPILDUS JAUTĀJUMI: 

55. Par Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāja iecelšanu 

Ziņo: A.Žuks 

56. Par Viesītes muzeja “Sēlija” Darbības un attīstības stratēģiju 2021.-2025.gadam apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Sloga 

57. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Torņa garāžas”, Saukas pag., 

Viesītes nov., atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/ 33 

apstiprināšanu. 

Ziņo: I.Erte 

1.# 

Par nekustamo īpašumu Amatnieku ielā 2, Viesītē, Viesītes novadā 

A.Žuks, A.Neija, P.Līcis, I.Erte 

A.Žuks- Izskatīta Nodrošinājuma valsts aģentūras 2021.gada 10.marta vēstule, kurā tiek piedāvāts 

Viesītes novada pašvaldībai pārņemt nekustamo īpašumu Amatnieku ielā 2, Viesītē, Viesītes novadā – 

zemes vienība (kadastra apzīmējums 5615 001 0148) 0,1849 ha platībā un divas būves (būvju kadastra 

apzīmējumi 5615 001 0148 001 un 5615 001 0148 002), kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda 

Iekšlietu ministrijas personā. 

A.Žuks – tika saņemtas biedrības “Sēlijas kultūras projekti” vadītājas Agneses Neijas 2021.gada 

12.marta un 25.marta vēstules, kurā lūdz Viesītes novada pašvaldību pārņemt savā īpašumā bijušo 

VUGD depo ēku Viesītē, Amatnieku ielā 2, ar nolūku nodot to tālāk ilgtermiņa apsaimniekošanā 

biedrībai “Sēlijas kultūras projekti”. Biedrībai Sēlijas kultūras projekti ir sabiedriskā labuma 

organizācijas statuss. 
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A.Neija- Biedrība ir ieinteresēta šīs ēkas ilgtermiņa apsaimniekošanā, uzskatot ka ēka (bijušais Āžu 

krogs)  ir ievērojams kultūrvēsturisks objekts, šādu vēsturisku krogu ēku Latvijā nav daudz un tās 

atjaunošana būtu nozīmīgs pienesums visai Latvijas kultūrainavai. Ir ideja šeit realizēt sociālās 

uzņēmējdarbības projektus. Ir iecere ēku novērtēt un iegūt vietējās nozīmes kultūrvēsturiskā objekta 

statusu, veidot to kā apskates objektu. Censtos izbūvēt telpas viesiem, telpas publiskiem pasākumiem. 

I.Erte- kas finansēs šīs ieceres. 

A.Neija- šis būs dažādu fondu finansēts projekts, pakāpeniski to atjaunojot , saglabājot , realizējot savu 

ieceri. Negrib veikt ēdināšanas pakalpojumus, jo fondi dod naudu nekomerciāliem mērķiem. Tas būs 

ilgtermiņa, pasākums, gadu desmitu garumā. 

P.Līcis kāpēc negrib pirkt no valsts šō īpašumu. 

A.Neija- īpašumu var pārdot tikai izsoles ceļā, valsts nevar nodot biedrībai bezatlīdzībā šo īpašumu Nav 

brīvu līdzekļu biedrībai, jo šīs Covid- laiks ir ierobežojis pasākumu rīkošanu. Tāpēc gribētu, lai 

pašvaldība pārņem no valsts šo īpašumu un tad nodod īpašumā biedrībai. 

I.Erte- paskaidro, ka likumdošana neatļauj tā darīt. Ja pašvaldība pārņem bezatlīdzībā kādu nekustamo 

īpašumu no valsts , tad to nedrīkst pārdot tālāk. Pašvaldība būs lielākais ieguldītājs, jo būs jāapsaimnieko 

savs īpašums. 

A.ŽUks- ēka ir nozīmīga pilsētai, jo pilsēta no šīs ēkas (Āžu kroga) ir sākusies. 

A.Neija- vajadzētu noteiktas līgumsaistības, ja biedrība iegulda tur savu naudu. Tāpēc gribētu šo 

īpašumu biedrība sev, lai nav tā, ka pašvaldība to patura sev ar visu ieguldīto finansējumu. Ja nevar iegūt 

biedrības īpašumā, tad tas nekustamais īpašums biedrībai nebūtu vajadzīgs. 

P.Līcis- biedrība varētu piedalīties izsolē un iegūt sev šo īpašumu, tad biedrībai būtu drošāk ar saviem 

ieguldījumiem. Pašvaldība nepretendētu uz to. 

A.Žuks- tad jau pašvaldība nepārņems šo īpašumu no valsts un , lai biedrība to pērk izsoles ceļā. 

 Jautājums tiek likts uzbalsošanu 

Izvērtējot pašvaldības iespējas nekustamā īpašuma uzturēšanā un apsaimniekošanā, īpašuma  

nepieciešamību pašvaldības funkciju nodrošināšanai, ņemot vērā to, ka pašvaldība no valsts bezatlīdzībā 

pārņemto nekustamo īpašumu nedrīkst atsavināt citām personām, atklāti balsojot, par- nav, pret-nav, 

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

Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), Viesītes novada dome NOLEMJ: 

          Nepārņemt nekustamo īpašumu Amatnieku ielā 2, Viesītē, Viesītes novadā – zemes vienība 

(kadastra apzīmējums 5615 001 0148) 0,1849 ha platībā un divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 

5615 001 0148 001 un 5615 001 0148 002), kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu 

ministrijas personā. 

Zināšanai: Nodrošinājuma valsts aģentūrai, biedrībai “Sēlijas kultūras projekti”  

2.# 

Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāju  

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Ņemot vērā Viesītes muzeja “Sēlija” vadītājas Andas Slogas 2021.gada 23.marta iesniegumu, kurā lūdz 

atbrīvot no muzeja vadītājas amata ar 2021.gada 30.aprīli (pēdējā darba diena) pēc pašas vēlēšanās, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 27.punktu,  ņemot vērā 

domes Finanšu komitejas 2021.gada 14.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), 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. Ņemot vērā Viesītes muzeja “Sēlija” vadītājas Andas Slogas 2021.gada 23.marta personīgo 

iesniegumu par atbrīvošanu no darba uz pašas vēlēšanos, ar 2021.gada 30.aprīli (pēdējā darba 

diena) tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāju Andu 

SLOGU, saskaņā ar Darba likuma 100.panta ceturto daļu- ņemot vērā personīgo iesniegumu par 

darba attiecību izbeigšanu. 

2. Sakarā ar darba attiecību izbeigšanos, saskaņā ar Darba likuma 149.panta 5.punktu, domes 

grāmatvedībai izmaksāt Andai Slogai kompensāciju par neizmantoto ikgadējo atvaļinājumu par 

nostrādāto laika periodu no 22.10.2020. līdz 30.04.2021.  

Zināšanai: Viesītes muzejam “Sēlija”, Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļai, 

Latvijas Muzeju padomei,  Grāmatvedības un finanšu nodaļai, kancelejai 

3.# 

Par nolikuma ,,Par  naudas balvu piešķiršanu  Viesītes vidusskolas skolēniem un 

pedagogiem” apstiprināšanu  

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

           Izskatot Viesītes vidusskolas direktora vietnieces ārpusstundu mācību darbā Sarmītes Milaknes 

iesniegto nolikuma ,,Par  naudas balvu piešķiršanu Viesītes vidusskolas skolēniem un pedagogiem” 

projektu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra 

noteikumiem Nr.87 ''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs'', saskaņā ar 2013.gada 22.maijā 

apstiprināto Kārtību „Par Viesītes novada  pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un 

kontroli” (prot.Nr.8;22.#), ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 14.aprīļa sēdes lēmumu 

(prot.Nr.4), 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 Nolikumu ,,Par  naudas balvu piešķiršanu  Viesītes vidusskolas skolēniem un 

pedagogiem”. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2018.gada 19.aprīļa nolikumu ,,Par  naudas balvu, balvu 

piešķiršanu Viesītes novada vispārizglītojošo skolu (Rites pamatskola, Viesītes vidusskola) skolēniem 

un pedagogiem un konkursa „Labākā klase” uzvarētāju apbalvošanai”. 

Pielikumā: Nolikums uz 2 lapām 

 

Zināšanai: skolu direktoriem, grāmatvedības un finanšu nodaļai, kancelejai 

 

APSTIPRINĀTS 

Ar Viesītes novada domes  

2021.gada 21.aprīļa sēdes lēmumu Nr.3 (prot.Nr.7) 

NOLIKUMS 

Viesītes novada Viesītē 

 

,,Par  naudas balvu piešķiršanu Viesītes vidusskolas skolēniem un pedagogiem”  

 

Nolikums nosaka kārtību, kādā piešķir naudas balvas Viesītes novada vispārizglītojošo skolu (Viesītes 

vidusskola un izglītības programmu īstenošanas vieta “Rites pamatskola”) skolēniem un skolotājiem par 

sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 

konkursos. 

Naudas balvas Viesītes novada izglītības iestāžu skolēniem un pedagogiem piešķir šim nolūkam 

pašvaldības pamatbudžetā paredzētā finansējuma apjomā (balvu fonds). 
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1. Naudas balvas skolēniem par panākumiem valsts, reģiona, starpnovadu un starpskolu mācību 

priekšmetu olimpiādēs un konkursos, skolēnu zinātnieciski pētniecisko darbu konkursos, kā arī 

pedagogiem par šo skolēnu sagatavošanu tiek piešķirtas sekojošā apmērā  

 

Sasniegtais 

 rezultāts 

Starpskolu  

sākumskolu  

mērogā 

Starpnovadu  

mērogā  

Olimpiādes, konkursi 

Reģionālajā mērogā 

Olimpiādes,  

konkursi, ZPD 

Valsts mērogā 

1.vieta EUR 25.00 EUR 40.00 EUR 50.00 EUR 100.00 

2.vieta EUR 20.00 EUR 30.00 EUR 40.00 EUR 80.00 

3.vieta EUR 15.00 EUR 20.00 EUR 30.00 EUR 60.00 

Atzinība un  

līdzdalība SZPD 

EUR 10.00 EUR 10.00 EUR 20.00 EUR 40.00 

 

2. Naudas balvas skolēniem par panākumiem skatuves runas konkursā un pedagogiem par skolēnu 

sagatavošanu un skolēnu sasniegumiem tiek piešķirtas sekojošā apmērā: 

 

Sasniegtais rezultāts Starpnovadu mērogā 

(1.kārta) 

Reģionālajā mērogā 

(2.kārta) 

IA pakāpe EUR 25.00  

I pakāpe EUR 20.00 EUR 25.00 

II pakāpe EUR 10.00 EUR 20.00 

III pakāpe - EUR 15.00 

  

3. Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu konkursu 1.pakāpes ieguvējiem tiek piešķirta 1 dienas 

ekskursija, apmaksājot transporta izdevumus: EUR 300.00 

4. Naudas balvas pedagogiem par skolēnu sagatavošanu un skolēnu sasniegumiem mākslinieciskajā 

pašdarbībā tiek piešķirtas sekojošā apmērā: 

4.1. par kolektīvu sasniegumiem: 

 

Sasniegtais rezultāts Starpnovadu mērogā 

(1.kārta) 

Reģionālajā mērogā  

(ar valsts žūriju- 2.kārta) 

A pakāpe (augstākā) EUR 40.00 EUR 50.00 

I pakāpe EUR 25.00 EUR 35.00 

II pakāpe EUR 15.00 EUR 25.00 

III pakāpe  EUR 10.00 EUR 15.00 

 

 

4.2. par individuālo izpildītāju sasniegumiem (vokālisti utt.) 

Sasniegtais rezultāts Starpnovadu mērogā 

(1.kārta) 

 

(2.kārta) 

1.vieta EUR 20.00 EUR 25.00 

2.vieta EUR 15.00 EUR 20.00 

3.vieta EUR 10.00 EUR 15.00 

 

5. Naudas balvas pedagogiem par skolēnu sagatavošanu un skolēnu sasniegumiem sporta 

sacensībās tiek piešķirtas sekojošā apmērā: 

Sasniegtais rezultāts Starpnovadu mērogā 

(1.kārta) 

Valsts mēroga  

sacensībās 

1.vieta EUR 20.00 EUR 30.00 

2.vieta - EUR 25.00 

3.vieta - EUR 15.00 

 

6. Par naudas balvas apmēru par sasniegumiem starptautiska mēroga mācību olimpiādēs, 

konkursos, skatēs, sacensībās, novada dome lemj atsevišķi, nosakot summu  ikgadējā budžeta ietvaros. 
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7. Ja pedagogs ir sagatavojis vairākus skolēnus, kuri ieguvuši godalgotas vietas, naudas  balvas 

tiek summētas, bet tās apmērs nedrīkst pārsniegt valstī noteikto minimālās darba algas apmēru. 

8. Ja skolēns piedalījies un ieguvis godalgotas vietas vairākos mācību priekšmetos naudas balvas 

tiek summētas, bet tās apmērs nedrīkst pārsniegt valstī noteikto minimālās darba algas apmēru. 

9. Katras klases 2 skolēniem ar augstāko vidējo mācību sasniegumu vērtējumu mācību gadu 

beidzot (nav neviena vērtējuma zemāka par “6” ballēm) un 1 skolēnam ar augstāko sekmju dinamiku 

salīdzinot ar 1 semestri, tiek piešķirta 1 dienas ekskursija, apmaksājot transporta izdevumus sekojošā 

apmērā: 

9.1. Viesītes vidusskolā: 

1.-4.klašu grupā - 300 EUR 

5.-8.klašu grupā  - 300 EUR 

9.-12.klašu grupā  - 300 EUR 

9.2. Rites pamatskolā: 

1.-9.klašu grupā  - 300 EUR 

Ja kāds skolēns atsakās no dalības ekskursijā, vieta tiek dota nākamajam sekmēs labākajam. 

 

10. Apbalvošanas kārtība ar naudas balvām: 

10.1. katra mācību gada beigās iestādes vadība novada pašvaldībā iesniedz iesniegumus par 

apbalvojamajiem skolēniem un pedagogiem, iesniegumā norādot katra skolēna sasniegumu un 

pedagogu, kurš skolēnu sagatavojis; 

10.2. iesniegumus par skolēnu  un  pedagogu apbalvošanu izskata novada domes Sociālo, izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komiteja un sagatavo priekšlikumus apbalvošanai; 

10.3. lēmumu par apbalvošanu pieņem Viesītes novada dome. 

 

11. Pieņemtais Nolikums  stājas spēkā ar 2021.gada 23.aprīli, līdz ar to, atzīt par spēku zaudējušu 

2018.gada 17.aprīļa Nolikumu ,,Par  naudas balvu, balvu piešķiršanu Viesītes novada vispārizglītojošo 

skolu (Rites pamatskola, Viesītes vidusskola) skolēniem un pedagogiem un konkursa „Labākā klase” 

uzvarētāju apbalvošanai”. 

 

Novada domes priekšsēdētājs                                                                                                    A.Žuks                                                    

 

4.# 

Par materiālo atbalstu ēdināšanai izglītojamiem  

valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā 

___________________________________________________________________________ 

A.Žuks 

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

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” tika 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 tika pārtraukta mācību procesa norise 

klātienē visās izglītības iestādēs un mācības notika 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” ar kuru visā 

valsts teritorijā bija izsludināta ārkārtējā situācija 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 notika attālināti, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 14.aprīļa sēdes 

lēmumu (prot.Nr.4), atklāti balsojot, par- 6 balsis (Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Modris 

Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), nepiedalās – 2 (Alfons Žuks, Vita Elksne),  pildot likumā 
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„Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmuma 

pieņemšanas ierobežojumus,  Viesītes novada dome NOLEMJ: 

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

Viesītes vidusskolā (Viesīte un Rite) no 5. – 12.klasei. 

2. Pārtikas karte  EUR 22,50 apmērā vienam skolēnam par laika periodu no 2021.gada 

8.marta līdz 6.aprīlim. 

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 7.maijam. 

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

Izpildei: Viesītes novada Sociālajam dienesta vadītājai S.Matačinai, Viesītes vidusskolas direktoram 

A.Baldunčikam 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei 

 

 

5.# 

Par papildus finansējuma piešķiršanu Viesītes kultūras pils budžetā 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatīts Viesītes kultūras pils direktores Raisas Vasiļjevas 2021.gada 12.aprīļa iesniegums, kurā lūdz 

piešķirt papildus finansējumu 5000 EUR kultūras pils skatuves drapēriju iegādei, jo iestādes 2021.gada 

budžetā šim mērķim tika ieplānoti 5000 EUR. Pievienota SIA “Kompānija NA” sagatavotā piedāvājumu 

tāme par 10814,98 EUR. 

Izskatot iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.pantu, 

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

budžeta iestādēs'',  saskaņā ar 2013.gada 22.maijā apstiprināto Kārtību „Par Viesītes novada  pašvaldības 

budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli” (prot.Nr.8;22.#), ņemot vērā domes Finanšu 

komitejas 2021.gada 14.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), 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 pašvaldības budžeta rezerves fonda Viesītes kultūras pils 2021.gada budžetā  papildus 

piešķirt 5000,00 EUR jaunu drapēriju iegādei Viesītes kultūras pils skatuvei, koncertzāles un balkona 

durvīm. 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, kultūras pils direktorei 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei  

6.# 

Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta lielgabarīta 

atkritumu izvešanai 

 A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatīts SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētāja M.Blitsona 2021.gada 6.aprīļa 

iesniegums Nr.1-4.1/37 par rēķina apmaksu par lielgabarīta atkritumu izvešanu uz SIA Vidusdaugavas 

SPAAP “Dziļā vāda” . 
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Pamatojoties uz likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 29.panta 1.punkta nosacījumiem, likuma „Par 

pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta 2.daļas 6.punktu, 21. panta 27.punktu,  Ministru kabineta 2018.gada 

13.februāra noteikumiem Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”, Viesītes novada 

pašvaldības grāmatvedības metodiku 2019.-2023.gadam, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 

2021.gada 14.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), 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 vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļiem apmaksāt 

rēķinu 921,37 EUR par lielgabarīta atkritumu izvešanu no Viesītes pilsētas uz SIA “Vidusdaugavas 

SPAAO “Dziļā vāda”. 

 

Pamats: SIA “Vidusdaugavas SPAAO” 31.03.2021. rēķins Nr.141. 

 

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

 

7.# 

Par nolietoto pamatlīdzekļu norakstīšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatīts Viesītes muzeja “Sēlija” vadītājas Andas Slogas 2021.gada 16.marta iesniegums Nr.1-8/6 par 

atļauju norakstīt 1 pamatlīdzekli (informācijas stendu 2010), kas ir nolietots, izbalējis, izņemts no vietas.  

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

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

2023.gadam,izvērtējot saņemto iesniegumu, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 14.aprīļa 

sēdes lēmumu (prot.Nr.4), 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 norakstīt lietošanā nodoto pamatlīdzekli: 

Inv. Nr. Nosaukums, 

struktūrvienība 

Skaits Norakstīšanas iemesls Iegūts 

norakstīšanas 

rezultātā 

P001209 Informācijas stends 2010 1 Nolietots, izbalējis, 

izņemts no vietas 

 

 

2. Grāmatvedības un finanšu nodaļai norakstīto pamatlīdzekli  izslēgt no bilances. 

 

Atbildīgais –galvenā grāmatvede  

8.# 

Par PII “Zīlīte” āra teritorijas labiekārtošanu  

A.Žuks- ziņo par jautājumu. 

PII “Zīlīte” vadītāja bija Jēkabpilī bērnudārzā, apskatīt nojume. Viena nojume ar visu uzstādīšanu 

maksā 18 tūkst. euro (sertificēta) Ir vienkāršākas 6 tūkst. eiro. Vajag 6 nojumes. Jāvienojas vai 2 lielās 

un 4 mazās, vai 6 mazās nojumes. 

P.Līcis- ierosina jautājumu atlikt, lai izvērtētu. 

J.Līcis- vai nojumēm jābūt sertificētām. 

I.Maševska – nedomā, ka ir noteikta obligātā platība, kādai nojumei jābūt. 
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A.Žuks- rosina jautājumu atlikt līdz maijam uz finanšu komitejas sēdi. 

 

Deputāti piekrīt ierosinājumam, jautājums tiek atlikts. 

 

  

9.# 

Par papildinājumiem Viesītes novada pašvaldības institūciju amatu klasifikācijas 

sarakstā  

A.Žuks, I.Maševska, J.Līcis, P.Līcis, A.Kvitkovs 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu jaunu amata vienību izveidošanai PII “Zīlīte”- vecākais 

pavārs un pavārs, lai varētu ēdināšanu nodrošināt ar saviem spēkiem nevis kā ārpakalpojumu. 

I.Maševska- informē par ēdināšanu Rites pamatskolā. Tur ir pašvaldības nodrošināta , sistēma jau 

sakārtota gadiem un darbojas. Ja grib to mainīt PII “Zīlīte”, tad jāredz mērķis kāpēc to dara, kādi būs 

plusi un kādi mīnusi. Kāds būs ieguvums no tā, ka turpmāk ēdinās pašvaldība nevis firma. Pozitīvais-  

radītas divas darba vietas. Negatīvais- ja ir sava ēdināšana, tad ir papildus atbildība par ēdnīcu (sanitārās 

normas, produktu pasūtīšana, kalkulācija, ēdienkarte), papildus izdevumi par iekārtām, telpu remontu, 

elektrību, darba algām. Rites skolā ir saimniecības pārzinis, kurš veic produktu iepirkumu, saskaņo 

ēdienkarti, izstrādā tehnoloģiskās kartes, gatavo atskaites grāmatvedībai u.c. darbi. Nedomā, ka 

mainīsies ēdienu kvalitāte no tā, kāda pakļautība būs pavāram (pašvaldības vai firmas).  

J.Līcis- Viesītes bērnudārzs ir vienīgais, kur ēdina firma. Produktus var izsniegt vecākais pavārs vai 

ēdnīcas vadītājs. Medmāsa var kontrolēt kvalitāti. 

I.Maševska – varbūt jāgaida vasara, kad būs administratīvi teritoriālā reforma notiku, jo jaunajai 

pašvaldībai varbūt cits redzējums. Vai tik īsi pirms reformas jāpieņem šāds lēmums. 

P.Līcis- šajā pašu ēdināšanā redz vairāk plusus nekā mīnusus. Kas tad ir šie papildus pienākumi, kas tik 

daudz jādara pašiem. 

J.Līcis- gan jau pēc reformas paliks tikai izdales vieta, firma nemaz neņems ēdināt. Jaunajā novadā būs 

vienota ēdināšanas programma. 

A.Kvitkovs- ir problemātiski vasaras mēnešos ar ēdināšanu. Varbūt iepirkumā jau to var norādīt, ka 

jāēdina vasarā. 

A.ŽUks- mēs ar domes lēmumu pieņemam to, ka būs grupas vasarā un tad nodrošinām vasarā paši 

ēdināšanu (maksā algu pavāram). 

S.Andruškeviča – atbalsta ierosinājumu pagaidīt jauno novadu. 

A.Žuks- jautājums tiek likts uz balsošanu. 

Izskatīts Viesītes novada pašvaldības domes deputāta Jura Līča 2021.gada 9.aprīļa iesniegums, kurā 

rosina izveidot PII “Zīlīte” divas jaunas amata vienības ar pilnu slodzi – pavārs, lai nodrošinātu 

kvalitatīvu un prasībām atbilstošu bērnu ēdināšanu. Vienu amata vienību izveidot ar 01.06.2021., otru 

amata vienību ar 01.09.2021. Darbinieku pienākumos iekļaujot arī Viesītes vidusskolas 1.-2.klašu 

skolēnu ēdināšanu. Minētās amata vienības varētu iekļaut arī Viesītes vidusskolas amatu vienību 

sarakstā, PII “Zīlīte” atstājot tikai kā ēdienu izsniegšanas vietu, papildus būtu nepieciešams vēl viens 

darbinieks uz vietas ēdiena izdalei. 

Iesniegums tika izskatīts Finanšu komitejas 2021.gada 14.aprīļa sēdē. 

Izvērtējot iesniegumu, uzklausot viedokļus par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu iestādē vai 

nu piesaistot ārpakalpojumu vai ar pašu resursiem, izveidojot jaunas amata vienības ēdināšanas 

nodrošināšanai, atklāti balsojot, par- 3 (Modris Lāčplēsis, Juris Līcis, Pēteris Līcis),pret -nav, 

atturas -5  (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce),Viesītes 

novada dome NOLEMJ: 



12 
 

                 Neveidot ar 2021.gada 1.jūniju jaunas amata vienības Viesītes novada pašvaldības institūciju 

amatu klasifikācijas sarakstā sadaļā PII “ZĪLĪTE” ( vecākais pavārs un  pavārs 1 slodze). 

Zināšanai: PII “Zīlīte” 

10.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 

S.Lūse, M.Blitsons 

S.Lūse- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

M.Blitsons- skaidro situāciju ar 1.punktu un 5.punktu. 

A.Žuks- Ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

                                         

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), Komunālo 

jautājumu komisijas 14.04.2021. sēdes lēmumiem (prot.Nr.4), 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. Izslēgt L. L.-------- no dzīvokļu rindas. 

2. Atļaut J.S.------- pārslēgt īres līgumu uz sava vārda slēdzot beztermiņa īres līgumu. SIA „Viesītes 

komunālā pārvalde” veikt nepieciešamās izmaiņas īrnieka īres līgumā.  

3. Reģistrēt K.M.------, dzīvokļu rindā. 

4. Atcelt Viesītes novada domes 2021.gada 18.marta lēmuma Nr.39  2.punktu.  

5. Neatbalstīt Ineses BĪMANES, deklarētā adrese: Sporta iela 25-17, Viesīte, Viesītes nov., 

iesniegumu par īres līguma termiņu līdz 05.06.2021., atbrīvot dzīvokli Sporta ielā 25-17, Viesītē, 

Viesītes novadā (parāds 6718,73 EUR). 

6. Atteikt A.V.----------- deklarēties adresē Meža iela 21-10, Viesītē, Viesītes nov. 

 

11.# 

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

nov.  ar kadastra Nr. 56800010088, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles 

protokola apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

     Ar  2021.gada 18.februāra Viesītes novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.2, lēmums Nr.8), 

nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Vītoliņi”, Rites pag., Viesītes nov.,ar kadastra Nr. 

56800010088, ar zemes kopējo platību  6,92 ha,  par izsoles sākuma cenu EUR 14800.00. 

    Uz nekustamo īpašumu Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības nostiprinātas Rites pagasta 

zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1000 0059 7158. 

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

kārtībā. Izsolei reģistrēts viens dalībnieks. Nosolīta cena EUR 14900.00. Nekustamo īpašumu nosolīja 

dalībnieks Nr.1 Gita Loča, personas kods 170571-11168. 

    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 “Vītoliņi”, Rites pag., Viesītes 

nov., ar kadastra Nr. 56800010088, ar zemes kopējo platību 6,92 ha, atsavināšanu izsolē par nosolīto 

summu EUR 14900.00. 

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

un domē noteiktā izsoles sākuma cena: 
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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 

13600.00 2465.00 2471.00 14800.00 

 

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

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

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

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

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

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

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

domes Finanšu komitejas 2021.gada 14.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), 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 9.aprīļa, Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Vītoliņi”, Rites pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56800010088, ar zemes kopējo platību 6,92 ha,  

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

EUR 14900.00 (četrpadsmit  tūkstoši  deviņi simti euro un 00 centi). Objekta nosolītājs ir dalībnieks ar  

Nr.1-----------------. 

2. Noteikt atsavināšanas mērķi- Elkšņu pagastmājas jumta seguma nomaiņa- 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.’’Atjaunojamās enerģijas īpatsvara 

palielināšana’’, un Investīciju plānam 2021.-2022.gadam 110.punktam (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 

“Vītoliņi”, Rites pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56800010088, ar zemes kopējo platību 6.92 ha, 

atsavināšanai par nosolīto cenu EUR 14900.00. 

 

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

līgumu ar nosolītāju par nosolīto summu EUR 14900.00. 

 

5. Lēmuma izpildes kontroli veikt novada domes priekšsēdētājam A.Žukam. 

  

Izpildei: pašvaldības juristei līguma un nostiprinājuma lūguma sagatavošanai 

Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

12.# 

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

Viesītes nov.  ar kadastra Nr. 56350110104,  atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles 

protokola apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

     Ar  2021.gada 18.februāra Viesītes novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.2, lēmums Nr.6), 

nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Ievu Grāvis”, Viesītes pag., Viesītes nov.ar kadastra Nr. 

56350110104, ar zemes kopējo platību  5.72 ha,  par izsoles sākuma cenu EUR 11100.00. 

    Uz nekustamo īpašumu Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības nostiprinātas Viesītes pagasta 

zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1000 0059 6777. 
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    Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā 

kārtībā. Izsolei reģistrēti divi dalībnieki. Nosolīta cena EUR 12800.00. Nekustamo īpašumu nosolīja 

dalībnieks Nr.1 Vilnis Slīpe, personas kods 210785-11162, dzīvo: ‘’Lejas Baloži’’, Viesītes pag., 

Viesītes nov., LV 5237. 

    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 “Ievu Grāvis”, Viesītes pag., 

Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56350110104, ar zemes kopējo platību 5,72 ha, atsavināšanu  izsolē par 

nosolīto summu EUR 12800.00. 

    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 

9900.00 2649.00 2649.00 11100.00 

 

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

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

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

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

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

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

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

domes Finanšu komitejas 2021.gada 14.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), 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 9.aprīļa,  Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ievu 

Grāvis”, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56350110104, ar zemes kopējo platību 5.72 ha,  

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

EUR 12800.00 (divpadsmit tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi). Objekta nosolītājs ir dalībnieks ar  

Nr.1 ---------------------. 

2.Noteikt atsavināšanas mērķi- Elkšņu pagastmājas jumta seguma nomaiņa- 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.’’Atjaunojamās enerģijas īpatsvara 

palielināšana ’’, un Investīciju plānam 2021.-2022.gadam 110.punktam (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 “Ievu 

Grāvis”, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56350110104, ar zemes kopējo platību 5.72 ha, 

atsavināšanai par nosolīto cenu EUR 12800.00. 

 

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

līgumu ar nosolītāju par nosolīto summu EUR 12800.00. 

 

5.Lēmuma izpildes kontroli veikt novada domes priekšsēdētājam A.Žukam 

 

 

Izpildei: pašvaldības juristei līguma un nostiprinājuma lūguma sagatavošanai 

Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai 
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13.# 

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

nov.,  ar kadastra numuru 56150010729,  atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles 

protokola apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

     Saskaņā ar 2021.gada 9.aprīlī notikušo atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli Viesītes novada 

pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam Kārļa iela 3, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra 

numuru 56150010729,  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 18.februāra lēmumu Nr.10 (prot.Nr.2) “Par Viesītes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kārļa iela 3, Viesīte, Viesītes nov., atklātu, mutisku izsoli ar 

augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/14 apstiprināšanu”, Viesītes novada pašvaldības un tās 

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

domes Finanšu komitejas 2021.gada 14.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), 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 9.aprīļa, Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

Kārļa iela 3, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra numuru 56150010729, atklātas, mutiskas izsoles ar 

augšupejošu soli izsoles protokolu.  Objekta nosolītā cena:  EUR 1510.00 (viens tūkstotis pieci simti 

desmit 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 

14.# 

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

nov.,  ar kadastra numuru 56350050034, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles 

protokola apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

     Saskaņā ar 2021.gada 9.aprīlī notikušo atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli Viesītes novada 

pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam “Viesītes”, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra 

numuru 56350050034,  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 18.februāra lēmumu Nr.7 (prot.Nr.2) ''Par Viesītes novada 

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

izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/11  apstiprināšanu’’, Viesītes novada 

pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas 

metodiku, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 14.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), 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 021.gada 9.aprīļa, Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma “Viesītes”, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56350050034, atklātas, mutiskas 

izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokolu.  Objekta nosolītā cena:  EUR 3600.00 (trīs tūkstoši seši 

simti euro un 00 centi).  

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

 

15.# 

Par izsoles pārtraukšanu Viesītes novada pašvaldībai piederošajam dzīvokļa īpašumam Jaunā 

iela 4-9, Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes nov. 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

Tikušas izsludinātas trīs izsoles Viesītes novada pašvaldībai piederošajam dzīvokļa īpašumam Jaunā iela 

4-9, Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr.56589000014. 

Neviena persona uz izsolēm nav pieteikusies, nepieciešams izsoli pārtraukt un dzīvokļa īpašumu atgriezt 

pašvaldības bilancē. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, kā arī likuma ''Par pašvaldībām''14.panta 2.punktu, Viesītes novada 

pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas 

metodiku, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 14.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), 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.  Pārtraukt Viesītes novada pašvaldībai piederošajam dzīvokļa īpašumam Jaunā iela 4-9, Elkšņi, 

Elkšņu pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr.56589000014, izsoli. 

2. Dzīvokļa īpašumu atgriezt pašvaldības bilancē. 

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

 

16.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā pasažieru autobusa  VAN HOOL  ACRON 815 atklātu, 

mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/20 apstiprināšanu  

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Pasažieru autobuss  VAN HOOL ACRON 815, izlaiduma gads 1990., VIN YE281502A18M20123, reģ. 

Nr. FS 502, dīzeļdegviela, krāsa balta, vairākkrāsu, pieder Viesītes novada pašvaldībai. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu, kustamā manta atsavināma izsoles 

veidā, kā atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

Izsole tiks rīkota 2021.gada 7.maijā plkst.9.00. Izsoles solis EUR 50.00 

Pamatojoties uz tehniskā eksperta autobusa tirgus novērtējumu  autobuss novērtēts par  EUR 460.00 (četri 

simti sešdesmit euro un 00 centi). Izdevumi par dokumentu sagatavošanu izsolei 200.00. 

Atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles sākuma cena tiek noteikta EUR 660.00 (seši simti 

sešdesmit euro un 00 centi). Papildus pie nosolītās summas nosolītājam jāmaksā PVN 21%. Jāapstiprina 

izsoles noteikumi.  

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

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

pirmās daļas 1.punktu, 8.pantu, 10.panta pirmo daļu, 11.panta otro daļu,  likuma ''Par pašvaldībām'' 

14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr. 87 
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''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs’’, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 

14.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), 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 kustamo mantu – pasažieru autobusu VAN HOOL ACRON 815, reģ. Nr. FS 502. 

2.   Izsoles sākumcena  EUR 660.00 (seši simti sešdesmit euro un 00 centi).Izsoles solis EUR 50.00 

(piecdesmit euro un 00 centi). 

3. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības izsoles Noteikumus Nr.2021/20.   

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

komisijas locekļi: Deputāts Juris Līcis, deputāte Svetlana Andruškeviča, pašvaldības juriste Ināra Erte, 

finansistes p.i. Karīna Frolova. 

5. Ievietot sludinājumu novada  mājas lapā www.viesite.lv. , informatīvajā izdevumā ‘’Viesītes 

novada vēstis’’ un izvietot pie stendiem pašvaldības telpās 

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

 

APSTIPRINĀTS 

ar Viesītes novada domes 

2021.gada 22.aprīļa sēdes lēmumu Nr.16 (prot.Nr.7) 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 22.aprīļa lēmumam Nr.16 (prot.Nr.7) 

 

Viesītes novada pašvaldībai piederošā pasažieru autobusa 

VAN  HOOL  ACRON 815 ar reģ. Nr. FS 502 

Izsoles noteikumi Nr.2021/20  

Viesītes novada Viesītē 

1. Vispārīgie noteikumi. 

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

autobuss VAN HOOL ACRON 815 ,izlaiduma gads 1990., VIN YE281502A18M20123, reģ. Nr. FS 502, 

dīzeļdegviela, krāsa balta vairākkrāsu- turpmāk autobuss. 

1.2. Autobuss ir ar defektiem. Nav tehniskās apskates. Autobuss nav iedarbināms. Interesenti tiks iepazīstināti ar 

novērtēšanas aktu. 

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

1.4. Autobusa izsoles sākumcena – 660.00 EUR (seši simti sešdesmit  euro un 00 centi). 

1.5. Izsoles solis 50.00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi).  

1.6. Izsoles mērķis - pārdot autobusu par iespējami augstāko cenu, nosakot pretendentu, kas šādu cenu piedāvās, 

mutiskā izsolē. 

1.7. Nosolītājam pie nosolītās cenas papildus jāmaksā PVN 21%. 

1.8. Drošības nauda jāiemaksā līdz 2021.gada 6.maijam 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 ievietota pašvaldības mājas lapā www.viesite.lv. , informatīvajā izdevumā ‘’Viesītes 

novada vēstis’’ un izvietots pie stendiem pašvaldības telpās.  

3. Izsoles dalībnieki. 

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt: 

3.1.1.fiziskas personas; 

3.1.2.juridiskas personas. 

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

sākumcenas, tas ir 66.00 EUR (sešdesmit seši euro un 00 centi) ar norādi  VAN HOOL izsolei. 

3.3. Dalībnieki, kuri nav iemaksājuši drošības naudu un dalības maksu līdz šajos noteikumos norādītajam 

datumam, izsolei netiek pielaisti. 

 

4. Dalībnieku reģistrācijas kārtība. 

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Viesītes pašvaldības administrācijā ne vēlāk kā līdz 2021.gada 6.maijam 

darba laikā,  Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov., vai elektroniski  ar elektronisko parakstu uz epastu: 

dome@viesite.lv 

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

4.1.1.  Fiziskām personām:  

4.1.1.1. Pieteikums 

4.1.1.2. Personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles.  

4.1.2. Juridiskām personām:  

4.1.2.1. Pārstāvja pilnvara kopija (pirms izsoles jāuzrāda oriģināls), ja nepieciešams;  

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 notiek Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov.,  

2021.gada 7.maijā  plkst.9.00. 

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

locekļa uzvārdu, raksturo autobusu un paziņo tā sākotnējo cenu, kā arī summu, par kādu cena katrā nākamajā solī 

tiek paaugstināta, t.i. ne mazāk par  50.00 EUR ( piecdesmit euro un 00 centiem). 

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 

autobusu par nosolīto, protokolā norādīto cenu. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis autobusu, bet neparakstās 

protokolā, tādējādi atsakās no nosolītā autobusa. Viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek 

atmaksāta drošības nauda. Autobusa pirkšana tiek piedāvāta izsoles dalībniekam, kas nosolījis nākamo augstāko 

cenu. 

5.6. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši autobusu, 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 autobusa pārdošanu sastāda izsoles protokolu 3 eksemplāros. Izsoles protokola divi 

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

autobusa nosolītājam. Autobusa nosolītājam trīs darba dienu laikā tiek izrakstīts rēķins par nosolīto summu. 

6.2. Viesītes novada dome apstiprina izsoles rezultātus nākamajā domes sēdē. 

7. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība. 

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

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

7.2. Ja izsoles dalībnieks noteiktajā laikā no izsoles dienas  nav nomaksājis rēķinu, viņš zaudē tiesības uz 

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

par šo faktu pašvaldību un piedāvā autobusu pirkt izsoles dalībniekam, kas izsolē nosolījis nākamo augstāko cenu. 

7.3. Septiņu dienu laikā pēc pirkuma 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 autobusa reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz autobusa ieguvējs. 

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

vadītāja, izsoles komisijas veiktajām darbībām piecu dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles 

dienas. 

8. Nenotikusi izsole. 

8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

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

8.1.2. sākumcena nav pārsolīta; 

8.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 

8.1.4. nosolītājs  vai otrais  augstāko cenu solījušais dalībnieks  nav samaksājis nosolīto cenu. 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                           A.Žuks 

 

17.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās kravas kastes MERCEDES BENZ  608 

atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/21 

apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Kravas kaste MERCEDES BENZ 608, izlaiduma gads 1987., VIN  31040410353423, reģ. Nr. AN 8981, 

dīzeļdegviela, krāsa dzeltena,  pieder Viesītes novada pašvaldībai. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu, kustamā manta atsavināma izsoles 

veidā, kā atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

Izsole tiks rīkota 2021.gada 7.maijā plkst.9.30.Izsoles solis EUR 50.00 

Pamatojoties uz tehniskā eksperta tirgus novērtējumu  kravas kaste novērtēta par  EUR 180.00 (viens simts 

astoņdesmit euro un 00 centi). Izdevumi par dokumentu sagatavošanu izsolei EUR 450.00. 

Atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles sākuma cena tiek noteikta EUR 630.00 (seši simti 

trīsdesmit euro un 00 centi). No nosolītās cenas nosolītājam papildus jāmaksā PVN 21 %. Jāapstiprina 

izsoles noteikumi.  

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

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

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

14.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), 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 kustamo mantu – kravas kasti  MERCEDES BENZ 608, reģ. Nr. AN 8981. 

2.Izsoles sākumcena  EUR 630.00 (seši simti trīsdesmit  euro un 00 centi).Izsoles solis EUR 50.00 

(piecdesmit euro un 00 centi). 

3.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības izsoles Noteikumus Nr.2021/21. 

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

komisijas locekļi: Deputāts Juris Līcis, deputāte Svetlana Andruškeviča, pašvaldības juriste Ināra Erte, 

finansistes p.i. Karīna Frolova. 
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5. Ievietot sludinājumu novada  mājas lapā www.viesite.lv. , informatīvajā izdevumā ‘’Viesītes 

novada vēstis’’ un izvietot pie stendiem pašvaldības telpās 

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

 

APSTIPRINĀTS 

ar Viesītes novada domes 

2021.gada 22.aprīļa sēdes lēmumu Nr.17 (prot.Nr.7) 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 22.aprīļa lēmumam Nr.17 (prot.Nr.7) 

Viesītes novada pašvaldībai piederošās kravas kastes 

MERCEDES BENZ 608, ar reģ. Nr. AN 8981 

Izsoles noteikumi Nr.2021/21 

Viesītes novada Viesītē 

1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1. Atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota Viesītes novada pašvaldībai piederošā kravas 

kaste MERCEDES BENZ 608, izlaiduma gads 1987., VIN 31040410353423, reģ. Nr. AN 8981, dīzeļdegviela, 

krāsa dzeltena- turpmāk kravas kaste. 

1.2. Kravas kaste ir ar defektiem. Nav tehniskās apskates. Kravas kaste nav iedarbināma. Interesenti tiks 

iepazīstināti ar novērtēšanas aktu. 

1.3. Nav personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz kravas kasti. 

1.4. Kravas kastes izsoles sākumcena – 630.00 EUR (seši simti trīsdesmit  euro un 00 centi). 

1.5. Izsoles solis 50.00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi).  

1.6. Izsoles mērķis - pārdot kravas kasti par iespējami augstāko cenu, nosakot pretendentu, kas šādu cenu 

piedāvās, mutiskā izsolē. 

1.7. Nosolītājam no nosolītās summas papildus jāmaksā PVN 21%. 

1.8. Drošības nauda jāiemaksā līdz 2021.gada 6.maijam 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 ievietota pašvaldības mājas lapā www.viesite.lv. , informatīvajā izdevumā ‘’Viesītes 

novada vēstis’’ un izvietota pie stendiem pašvaldības telpās.  

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 EUR 63.00  (sešdesmit trīs euro un 00 centi) ar norādi  MERCEDES BENZ izsolei. 

3.3. Dalībnieki, kuri nav iemaksājuši drošības naudu un dalības maksu līdz šajos noteikumos norādītajam 

datumam, izsolei netiek pielaisti. 

 

4. Dalībnieku reģistrācijas kārtība. 

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Viesītes pašvaldības administrācijā ne vēlāk kā līdz 2021.gada 6.maijam 

darba laikā,  Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov., vai elektroniski  ar elektronisko parakstu uz epastu: 

dome@viesite.lv 

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

4.1.1.  Fiziskām personām:  

4.1.1.1. Pieteikums 

4.1.1.2. Personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles.  

http://www.viesite.lv/
http://www.viesite.lv/
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4.1.2. Juridiskām personām:  

4.1.2.1. Pārstāvja pilnvara kopija (pirms izsoles jāuzrāda oriģināls), ja nepieciešams;  

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 notiek Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov.,  

2021.gada 7.maijā  plkst.9.30. 

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

locekļa uzvārdu, raksturo kravas kasti un paziņo tā sākotnējo cenu, kā arī summu, par kādu cena katrā nākamajā 

solī tiek paaugstināta, t.i. ne mazāk par  50.00 EUR ( piecdesmit euro un 00 centiem). 

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 

kravas kasti par nosolīto, protokolā norādīto cenu. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis kravas kasti, bet neparakstās 

protokolā, tādējādi atsakās no nosolītās kravas kastes. Viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un viņam 

netiek atmaksāta drošības nauda. Kravas kastes pirkšana tiek piedāvāta izsoles dalībniekam, kas nosolījis 

nākamo augstāko cenu. 

5.6. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši kravas kasti, 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 kravas kastes pārdošanu sastāda izsoles protokolu 3 eksemplāros. Izsoles protokola 

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

kravas kastes nosolītājam. Kravas kastes nosolītājam trīs darba dienu laikā tiek izrakstīts rēķins par nosolīto 

summu. 

6.2. Viesītes novada dome apstiprina izsoles rezultātus nākamajā domes sēdē. 

7. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība. 

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

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

7.2. Ja izsoles dalībnieks noteiktajā laikā no izsoles dienas  nav nomaksājis rēķinu, viņš zaudē tiesības uz 

kravas kastes pirkšanu. Drošības nauda attiecīgajam izsoles dalībniekam netiek atmaksāta. Izsoles komisija 

informē par šo faktu pašvaldību un piedāvā kravas kasti pirkt izsoles dalībniekam, kas izsolē nosolījis nākamo 

augstāko cenu. 

7.3. Septiņu dienu laikā pēc pirkuma 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 kravas kastes reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz kravas kastes ieguvējs. 

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

vadītāja, izsoles komisijas veiktajām darbībām piecu dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles 

dienas. 

8. Nenotikusi izsole. 

8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

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

8.1.2. sākumcena nav pārsolīta; 

8.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 

8.1.4. nosolītājs  vai otrais  augstāko cenu solījušais dalībnieks  nav samaksājis nosolīto cenu. 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                         A.Žuks 
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18.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā moto transportlīdzekļa HUSQVARNA 258MT atklātu, 

mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/ 22 apstiprināšanu  

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Moto transportlīdzeklis HUSQVARNA 258MT, solo, izlaiduma gads 1980., VIN 215197, reģ. Nr. TD 

1430, benzīns, krāsa zaļa,  pieder Viesītes novada pašvaldībai. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu, kustamā manta atsavināma izsoles 

veidā, kā atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

Izsole tiks rīkota 2021.gada 7.maijā plkst.10.00.Izsoles solis EUR 10.00 

Pamatojoties uz tehniskā eksperta moto transportlīdzekļa tirgus novērtējumu,  moto transportlīdzeklis 

novērtēts par  EUR 150.00 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi). Izdevumi par dokumentu 

sagatavošanu izsolei un citi izdevumi EUR 200.00 (divi simti euro un 00 centi). Atklātas, mutiskas izsoles 

ar augšupejošu soli izsoles sākuma cena tiek noteikta EUR 350.00 (trīs simti piecdesmit euro un 00 centi). 

Nosolītājam papildus jāmaksā PVN 21% no nosolītās summas. Jāapstiprina izsoles noteikumi.  

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

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

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

14.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), 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 moto transportlīdzekli – HUSQVARNA 258MT, reģ. Nr. TD 1430. 

2.Izsoles sākumcena  EUR 350.00 (trīs simti piecdesmit euro un 00 centi).Izsoles solis EUR 10.00 

(desmit euro un 00 centi). 

3. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības izsoles Noteikumus Nr.2021/22.  

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

komisijas locekļi: Deputāts Juris Līcis, deputāte Svetlana Andruškeviča, pašvaldības juriste Ināra Erte, 

finansistes p.i. Karīna Frolova. 

5. Ievietot sludinājumu novada  mājas lapā www.viesite.lv. informatīvajā izdevumā ‘’Viesītes novada 

vēstis’’ un izvietot pie stendiem pašvaldības telpās 

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

APSTIPRINĀTS 

ar Viesītes novada domes 

2021.gada 22.aprīļa sēdes lēmumu Nr.18 (prot.Nr.7) 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 22.aprīļa lēmumam Nr.18 (prot.Nr.7) 

Viesītes novada pašvaldībai piederošā moto transportlīdzekļa 

HUSQVARNA 258MT, ar reģ. Nr. TD 1430 

Izsoles noteikumi Nr.2021/22 

Viesītes novada Viesītē 
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1. Vispārīgie noteikumi. 

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

transportlīdzeklis HUSQVARNA 258MT,solo, izlaiduma gads 1980., VIN 215197, reģ. Nr. TD 1430, benzīns, 

krāsa zaļa- turpmāk motocikls. 

1.2. Motocikls ir ar defektiem. Nav tehniskās apskates. Motocikls nav iedarbināms. Interesenti tiks iepazīstināti 

ar novērtēšanas aktu. 

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

1.4. Motocikla izsoles sākumcena – 350.00 EUR (trīs simti piecdesmit  euro un 00 centi). 

1.5. Izsoles solis 10.00 EUR (desmit euro un 00 centi).  

1.6. Izsoles mērķis - pārdot motociklu par iespējami augstāko cenu, nosakot pretendentu, kas šādu cenu 

piedāvās, mutiskā izsolē. 

1.7. Drošības nauda jāiemaksā līdz 2021.gada 6.maijam Viesītes novada pašvaldībai reģ.Nr.90000045353,  

bankā: SEB banka, konta Nr.LV66UNLA0009013130395. 

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

kontā. 

2. Informācijas publicēšanas kārtība. 

Informācija par izsoli tiek ievietota pašvaldības mājas lapā www.viesite.lv. , informatīvajā izdevumā ‘’Viesītes 

novada vēstis’’ un izvietota pie stendiem pašvaldības telpās.  

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 35.00 EUR (trīsdesmit pieci  euro un 00 centi) ar norādi  Motocikla TD 1430 izsolei. 

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 6.maijam 

darba laikā,  Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov., vai elektroniski  ar elektronisko parakstu uz epastu: 

dome@viesite.lv 

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

4.1.1.  Fiziskām personām:  

4.1.1.1. Pieteikums 

4.1.1.2. Personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles.  

4.1.2. Juridiskām personām:  

4.1.2.1. Pārstāvja pilnvara kopija (pirms izsoles jāuzrāda oriģināls), ja nepieciešams;  

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 notiek Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov.,  

2021.gada 7.maijā  plkst.10.00. 

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

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

solī tiek paaugstināta, t.i. ne mazāk par  10.00 EUR (desmit euro un 00 centiem). 

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. 

http://www.viesite.lv/
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5.5. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, ar savu parakstu protokolā apliecina savu gribu pirkt 

motociklu par nosolīto, protokolā norādīto cenu. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis motociklu, bet neparakstās 

protokolā, tādējādi atsakās no nosolītā motocikla. Viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek 

atmaksāta drošības nauda. Motocikla pirkšana tiek piedāvāta izsoles dalībniekam, kas nosolījis nākamo augstāko 

cenu. 

5.6. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši motociklu, 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 motocikla pārdošanu sastāda izsoles protokolu 3 eksemplāros. Izsoles protokola divi 

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

motocikla nosolītājam. Motocikla nosolītājam trīs darba dienu laikā tiek izrakstīts rēķins par nosolīto summu. 

6.2. Viesītes novada dome apstiprina izsoles rezultātus nākamajā domes sēdē. 

7. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība. 

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

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

7.2. Ja izsoles dalībnieks noteiktajā laikā no izsoles dienas  nav nomaksājis rēķinu, viņš zaudē tiesības uz 

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

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

cenu. 

7.3. Septiņu dienu laikā pēc pirkuma 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 motocikla reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz motocikla  ieguvējs. 

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

vadītāja, izsoles komisijas veiktajām darbībām piecu dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles 

dienas. 

8. Nenotikusi izsole. 

8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

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

8.1.2. sākumcena nav pārsolīta; 

8.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 

8.1.4. nosolītājs  vai otrais  augstāko cenu solījušais dalībnieks  nav samaksājis nosolīto cenu. 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                                A.Žuks 

19.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā moto transportlīdzekļa HUSQVARNA 258MT atklātu, 

mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/23 apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

Moto transportlīdzeklis HUSQVARNA 258MT, solo, izlaiduma gads 1980., VIN 213831, reģ. Nr. TD 

1429, benzīns, krāsa zaļa,   pieder Viesītes novada pašvaldībai. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu, kustamā manta atsavināma izsoles 

veidā, kā atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

Izsole tiks rīkota 2021.gada 7.maijā plkst.10.30.Izsoles solis EUR 10.00 

Pamatojoties uz tehniskā eksperta moto transportlīdzekļa tirgus novērtējumu  moto transportlīdzeklis 

novērtēts par  EUR 130.00 (viens simts trīsdesmit euro un 00 centi). Izdevumi par dokumentu 

sagatavošanu izsolei un citi izdevumi EUR 200.00 (divi simti euro un 00 centi). Atklātas, mutiskas izsoles 

ar augšupejošu soli izsoles sākuma cena tiek noteikta EUR 330.00(trīs simti trīsdesmit euro un 00 centi). 

Nosolītājam papildus jāmaksā PVN 21% no nosolītās summas. 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 
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pirmās daļas 1.punktu, 8.pantu, 10.panta pirmo daļu, 11.panta otro 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 

14.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), 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 moto transportlīdzekli – HUSQVARNA 258MT, reģ. Nr. TD 1429. 

2.   Izsoles sākumcena  EUR 330.00 (trīs simti trīsdesmit euro un 00 centi).Izsoles solis EUR 10.00 

(desmit euro un 00 centi). 

3. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības izsoles Noteikumus Nr.2021/23 

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

locekļi: Deputāts Juris Līcis, deputāte Svetlana Andruškeviča, pašvaldības juriste Ināra Erte, finansistes 

p.i. Karīna Frolova. 

5. Ievietot sludinājumu novada  mājas lapā www.viesite.lv., informatīvajā izdevumā ‘’Viesītes novada 

vēstis’’ un izvietota pie stendiem pašvaldības telpās 

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

 

APSTIPRINĀTS 

ar Viesītes novada domes 

2021.gada 22.aprīļa sēdes lēmumu Nr.19 (prot.Nr.7) 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 22.aprīļa lēmumam Nr.19 (prot.Nr.7) 

Viesītes novada pašvaldībai piederošā moto transportlīdzekļa 

HUSQVARNA 258MT, ar reģ. Nr. TD 1429 

Izsoles noteikumi Nr.2021/23 

1. Vispārīgie noteikumi. 

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

transportlīdzeklis HUSQVARNA 258 MT,solo, izlaiduma gads 1980., VIN 213831, reģ. Nr. TD 1429, benzīns, 

krāsa zaļa- turpmāk motocikls. 

1.2. Motocikls ir ar defektiem. Nav tehniskās apskates. Motocikls nav iedarbināms. Interesenti tiks iepazīstināti 

ar novērtēšanas aktu. 

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

1.4. Motocikla izsoles sākumcena – 330.00 EUR (trīs simti trīsdesmit  euro un 00 centi). 

1.5. Izsoles solis 10.00 EUR (desmit euro un 00 centi).  

1.6. Izsoles mērķis - pārdot motociklu par iespējami augstāko cenu, nosakot pretendentu, kas šādu cenu 

piedāvās, mutiskā izsolē. 

1.7. Drošības nauda jāiemaksā līdz 2021.gada 6.maijam Viesītes novada pašvaldībai reģ.Nr.90000045353,  

bankā: SEB banka, konta Nr.LV66UNLA0009013130395. 

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

kontā. 

2. Informācijas publicēšanas kārtība. 

Informācija par izsoli tiek ievietota pašvaldības mājas lapā www.viesite.lv. , informatīvajā izdevumā ‘’Viesītes 

novada vēstis’’ un izvietota pie stendiem pašvaldības telpās.  

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 33.00 EUR (trīsdesmit trīs  euro un 00 centi) ar norādi  Motocikla TD 1429 izsolei. 

http://www.viesite.lv/
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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 6.maijam 

darba laikā,  Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov., vai elektroniski  ar elektronisko parakstu uz epastu: 

dome@viesite.lv 

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

4.1.1.  Fiziskām personām:  

4.1.1.1. Pieteikums 

4.1.1.2. Personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles.  

4.1.2. Juridiskām personām:  

4.1.2.1. Pārstāvja pilnvara kopija (pirms izsoles jāuzrāda oriģināls), ja nepieciešams;  

4.1.2.2. personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles; 

4.1.2.5. pieteikums.  

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

numuru.  

5. Izsoles norise. 

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

2021.gada 7.maijā  plkst.10.30. 

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

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

solī tiek paaugstināta, t.i. ne mazāk par  10.00 EUR (desmit euro un 00 centiem). 

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 

motociklu par nosolīto, protokolā norādīto cenu. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis motociklu, bet neparakstās 

protokolā, tādējādi atsakās no nosolītā motocikla. Viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek 

atmaksāta drošības nauda. Motocikla pirkšana tiek piedāvāta izsoles dalībniekam, kas nosolījis nākamo augstāko 

cenu. 

5.6. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši motociklu, 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 motocikla pārdošanu sastāda izsoles protokolu 3 eksemplāros. Izsoles protokola divi 

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

motocikla nosolītājam. Motocikla nosolītājam trīs darba dienu laikā tiek izrakstīts rēķins par nosolīto summu. 

6.2.Viesītes novada dome apstiprina izsoles rezultātus nākamajā domes sēdē. 

7. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība. 

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

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

7.2. Ja izsoles dalībnieks noteiktajā laikā no izsoles dienas  nav nomaksājis rēķinu, viņš zaudē tiesības uz 

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

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

cenu. 

7.3. Septiņu dienu laikā pēc pirkuma 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 motocikla reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz motocikla  ieguvējs. 
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7.5. Izsoles dalībniekiem ir tiesības Viesītes novada domes priekšsēdētājam iesniegt sūdzību par izsoles 

vadītāja, izsoles komisijas veiktajām darbībām piecu dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles 

dienas. 

8. Nenotikusi izsole. 

8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

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

8.1.2. sākumcena nav pārsolīta; 

8.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 

8.1.4. nosolītājs  vai otrais  augstāko cenu solījušais dalībnieks  nav samaksājis nosolīto cenu. 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                                              A.Žuks 

20.# 

Par Viesītes pašvaldībai piederošā moto transportlīdzekļa HUSQVARNA 258MT atklātu, 

mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/24 apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Moto transportlīdzeklis HUSQVARNA 258MT, solo, izlaiduma gads 1980., VIN 215227, reģ. Nr. TC 

2563, benzīns, krāsa zaļa,   pieder Viesītes novada pašvaldībai. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu, kustamā manta atsavināma izsoles 

veidā, kā atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

Izsole tiks rīkota 2021.gada 7.maijā plkst.11.30.Izsoles solis EUR 10.00 

Pamatojoties uz tehniskā eksperta moto transportlīdzekļa tirgus novērtējumu  moto transportlīdzeklis 

novērtēts par  EUR 140.00 (viens simts četrdesmit euro un 00 centi). Izdevumi par dokumentu 

sagatavošanu izsolei un citi izdevumi EUR 200.00 (divi simti euro un 00 centi).Atklātas, mutiskas izsoles 

ar augšupejošu soli izsoles sākuma cena tiek noteikta EUR 340.00(trīs simti četrdesmit euro un 00 

centi).Nosolītājam papildus jāmaksā PVN 21% no nosolītās summas. Jāapstiprina izsoles noteikumi.  

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

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

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

14.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), 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 moto transportlīdzekli – HUSQVARNA 258MT, reģ. Nr. TC 2563. 

2.   Izsoles sākumcena EUR 340.00 (trīs simti četrdesmit euro un 00 centi).Izsoles solis EUR 10.00 

(desmit euro un 00 centi). 

3. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības izsoles Noteikumus Nr.2021/24. 

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

komisijas locekļi: Deputāts Juris Līcis, deputāte Svetlana Andruškeviča, pašvaldības juriste Ināra Erte, 

finansistes p.i. Karīna Frolova. 

5. Ievietot sludinājumu novada  mājas lapā www.viesite.lv., informatīvajā izdevumā ‘’Viesītes novada 

vēstis’’ un izvietota pie stendiem pašvaldības telpās 

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

izpilddirektorei 

APSTIPRINĀTS 
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ar Viesītes novada domes 

2021.gada 22.aprīļa sēdes lēmumu Nr.20 (prot.Nr.7) 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 22.aprīļa lēmumam Nr.20 (prot.Nr.7) 

Viesītes novada pašvaldībai piederošā moto transportlīdzekļa 

HUSQVARNA 258MT, ar reģ. Nr. TC 2563 

Izsoles noteikumi Nr.2021/24 

1. Vispārīgie noteikumi. 

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

transportlīdzeklis HUSQVARNA 258 MT,solo, izlaiduma gads 1980., VIN 215227, reģ. Nr. TC 2563, benzīns, 

krāsa zaļa- turpmāk motocikls. 

1.2. Motocikls ir ar defektiem. Nav tehniskās apskates. Motocikls nav iedarbināms. Interesenti tiks iepazīstināti 

ar novērtēšanas aktu. 

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

1.4. Motocikla izsoles sākumcena – 340.00 EUR (trīs simti četrdesmit euro un 00 centi). 

1.5. Izsoles solis 10.00 EUR (desmit euro un 00 centi).  

1.6. Izsoles mērķis - pārdot motociklu par iespējami augstāko cenu, nosakot pretendentu, kas šādu cenu 

piedāvās, mutiskā izsolē. 

1.7. Drošības nauda jāiemaksā līdz 2021.gada 6.maijam Viesītes novada pašvaldībai reģ.Nr.90000045353,  

bankā: SEB banka, konta Nr.LV66UNLA0009013130395. 

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

kontā. 

2. Informācijas publicēšanas kārtība. 

Informācija par izsoli tiek ievietota pašvaldības mājas lapā www.viesite.lv. , informatīvajā izdevumā ‘’Viesītes 

novada vēstis’’ un izvietota pie stendiem pašvaldības telpās.  

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 34.00 EUR (trīsdesmit četri euro un 50 centi) ar norādi  Motocikla TC 2563 izsolei. 

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 6.maijam 

darba laikā,  Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov., vai elektroniski  ar elektronisko parakstu uz epastu: 

dome@viesite.lv 

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

4.1.1.  Fiziskām personām:  

4.1.1.1. Pieteikums 

4.1.1.2. Personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles.  

4.1.2. Juridiskām personām:  

4.1.2.1. Pārstāvja pilnvara kopija (pirms izsoles jāuzrāda oriģināls), ja nepieciešams;  

4.1.2.2. personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles; 

4.1.2.5. pieteikums.  

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

5. Izsoles norise. 

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

2021.gada 7.maijā  plkst.11.30. 

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

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

solī tiek paaugstināta, t.i. ne mazāk par  10.00 EUR (desmit euro un 00 centiem). 

http://www.viesite.lv/
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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 

motociklu par nosolīto, protokolā norādīto cenu. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis motociklu, bet neparakstās 

protokolā, tādējādi atsakās no nosolītā motocikla. Viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek 

atmaksāta drošības nauda. Motocikla pirkšana tiek piedāvāta izsoles dalībniekam, kas nosolījis nākamo augstāko 

cenu. 

5.6. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši motociklu, 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 motocikla pārdošanu sastāda izsoles protokolu 3 eksemplāros. Izsoles protokola divi 

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

motocikla nosolītājam. Motocikla nosolītājam trīs darba dienu laikā tiek izrakstīts rēķins par nosolīto summu. 

6.2.Viesītes novada dome apstiprina izsoles rezultātus nākamajā domes sēdē. 

7. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība. 

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

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

7.2. Ja izsoles dalībnieks noteiktajā laikā no izsoles dienas  nav nomaksājis rēķinu, viņš zaudē tiesības uz 

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

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

cenu. 

7.3. Septiņu dienu laikā pēc pirkuma 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 motocikla reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz motocikla  ieguvējs. 

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

vadītāja, izsoles komisijas veiktajām darbībām piecu dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles 

dienas. 

8. Nenotikusi izsole. 

8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

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

8.1.2. sākumcena nav pārsolīta; 

8.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 

8.1.4. nosolītājs  vai otrais  augstāko cenu solījušais dalībnieks  nav samaksājis nosolīto cenu. 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                                         A.Žuks 

21.# 

Par Viesītes pašvaldībai piederošā moto transportlīdzekļa HUSQVARNA 258MT 

atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/25 

apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

Moto transportlīdzeklis HUSQVARNA 258MT, solo, izlaiduma gads 1980., VIN 214433, reģ. Nr. TD 

1397, benzīns, krāsa zaļa,   pieder Viesītes novada pašvaldībai. Saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 3.pantu, kustamā manta atsavināma izsoles veidā, kā atklāta, mutiska izsole ar 

augšupejošu soli. 
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Izsole tiks rīkota 2021.gada 7.maijā plkst.11.00.Izsoles solis EUR 10.00 

Pamatojoties uz tehniskā eksperta moto transportlīdzekļa tirgus novērtējumu  moto transportlīdzeklis 

novērtēts par  EUR 135.00 (viens simts trīsdesmit pieci euro un 00 centi). 

Izdevumi par dokumentu sagatavošanu izsolei un citi izdevumi EUR 200.00 (divi simti euro un 00 

centi).Atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles sākuma cena tiek noteikta EUR 335.00(trīs 

simti trīsdesmit pieci euro un 00 centi). Nosolītājam papildus jāmaksā PVN 21% no nosolītās summas. 

Jāapstiprina izsoles noteikumi.  

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

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

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

14.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), 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 moto transportlīdzekli – HUSQVARNA 258MT, reģ. Nr. TD 1397. 

2.   Izsoles sākumcena EUR 335.00 (trīs simti trīsdesmit pieci euro un 00 centi).Izsoles solis EUR 10.00 

(desmit euro un 00 centi). 

3. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības izsoles Noteikumus Nr.2021/25 

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

locekļi: Deputāts Juris Līcis, deputāte Svetlana Andruškeviča, pašvaldības juriste Ināra Erte, finansistes 

p.i. Karīna Frolova. 

5. Ievietot sludinājumu novada  mājas lapā www.viesite.lv., informatīvajā izdevumā ‘’Viesītes novada 

vēstis’’ un izvietota pie stendiem pašvaldības telpās 

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

 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Viesītes novada domes 

2021.gada 22.aprīļa sēdes lēmumu Nr.21 (prot.Nr.7) 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 22.aprīļa lēmumam Nr.21 (prot.Nr.7) 

 

Viesītes novada pašvaldībai piederošā moto transportlīdzekļa 

HUSQVARNA 258MT, ar reģ. Nr. TD 1397 

Izsoles noteikumi Nr.2021/25 

Viesītes novada Viesītē 

1. Vispārīgie noteikumi. 

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

transportlīdzeklis HUSQVARNA 258 MT, solo, izlaiduma gads 1980., VIN 214433, reģ. Nr. TD 1397, benzīns, 

krāsa zaļa- turpmāk motocikls. 

1.2. Motocikls ir ar defektiem. Nav tehniskās apskates. Motocikls nav iedarbināms. Interesenti tiks iepazīstināti 

ar novērtēšanas aktu. 

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

1.4. Motocikla izsoles sākumcena – 335.00 EUR (trīs simti trīsdesmit  pieci euro un 00 centi). 

1.5. Izsoles solis 10.00 EUR (desmit euro un 00 centi).  



31 
 

1.6. Izsoles mērķis - pārdot motociklu par iespējami augstāko cenu, nosakot pretendentu, kas šādu cenu 

piedāvās, mutiskā izsolē. 

1.7. Drošības nauda jāiemaksā līdz 2021.gada 6.maijam Viesītes novada pašvaldībai reģ.Nr.90000045353,  

bankā: SEB banka, konta Nr.LV66UNLA0009013130395. 

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

kontā. 

2. Informācijas publicēšanas kārtība. 

Informācija par izsoli tiek ievietota pašvaldības mājas lapā www.viesite.lv. , informatīvajā izdevumā ‘’Viesītes 

novada vēstis’’ un izvietota pie stendiem pašvaldības telpās.  

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 33.50 EUR (trīsdesmit trīs euro un 50 centi) ar norādi  Motocikla TD 1397 izsolei. 

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 6.maijam 

darba laikā,  Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov., vai elektroniski  ar elektronisko parakstu uz epastu: 

dome@viesite.lv 

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

4.1.1.  Fiziskām personām:  

4.1.1.1. Pieteikums 

4.1.1.2. Personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles.  

4.1.2. Juridiskām personām:  

4.1.2.1. Pārstāvja pilnvara kopija (pirms izsoles jāuzrāda oriģināls), ja nepieciešams;  

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 notiek Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov.,  

2021.gada 7.maijā  plkst.11.00. 

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

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

solī tiek paaugstināta, t.i. ne mazāk par  10.00 EUR (desmit euro un 00 centiem). 

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 

motociklu par nosolīto, protokolā norādīto cenu. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis motociklu, bet neparakstās 

protokolā, tādējādi atsakās no nosolītā motocikla. Viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek 

atmaksāta drošības nauda. Motocikla pirkšana tiek piedāvāta izsoles dalībniekam, kas nosolījis nākamo augstāko 

cenu. 

5.6. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši motociklu, 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. 

 

http://www.viesite.lv/
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6. Izsoles rezultātu apstiprināšana. 

6.1. Izsoles komisija par motocikla pārdošanu sastāda izsoles protokolu 3 eksemplāros. Izsoles protokola divi 

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

motocikla nosolītājam. Motocikla nosolītājam trīs darba dienu laikā tiek izrakstīts rēķins par nosolīto summu. 

6.2.Viesītes novada dome apstiprina izsoles rezultātus nākamajā domes sēdē. 

7. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība. 

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

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

7.2. Ja izsoles dalībnieks noteiktajā laikā no izsoles dienas  nav nomaksājis rēķinu, viņš zaudē tiesības uz 

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

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

cenu. 

7.3. Septiņu dienu laikā pēc pirkuma 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 motocikla reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz motocikla  ieguvējs. 

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

vadītāja, izsoles komisijas veiktajām darbībām piecu dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles 

dienas. 

8. Nenotikusi izsole. 

8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

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

8.1.2. sākumcena nav pārsolīta; 

8.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 

8.1.4. nosolītājs  vai otrais  augstāko cenu solījušais dalībnieks  nav samaksājis nosolīto cenu. 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                                                A.Žuks 

22.# 

Par Viesītes pašvaldībai piederošās motorlaivas FIBER FLEET 

atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/26 apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

Motorlaiva FIBER FLEET, reģ. Nr. LZ 1985, izlaiduma gads 1985, pieder Viesītes novada pašvaldībai. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu, kustamā manta atsavināma izsoles 

veidā, kā atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

Izsole tiks rīkota 2021.gada 7.maijā plkst.13.00.Izsoles solis EUR 10.00 

Pamatojoties uz tehniskā eksperta motorlaivas tirgus novērtējumu  motorlaiva novērtēta par  EUR 165.00 

(viens simts sešdesmit pieciem euro un 00 centiem). Izdevumi par dokumentu sagatavošanu izsolei un citi 

izdevumi EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).Atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles 

sākuma cena tiek noteikta EUR 220.00 (divi simti divdesmit euro un 00 centi). Nosolītājam papildus 

jāmaksā PVN 21% no nosolītās summas. Jāapstiprina izsoles noteikumi.  

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

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

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

14.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), 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 motorlaivu FIBER FLEET, reģ. Nr. LZ1985. 
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2.   Izsoles sākumcena  EUR 220.00 (divi simti divdesmit euro un 00 centi).Izsoles solis EUR 

10.00 (desmit euro un 00 centi). 

3. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības izsoles Noteikumus Nr.2021/26. 

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

komisijas locekļi: Deputāts Juris Līcis, deputāte Svetlana Andruškeviča, pašvaldības juriste Ināra Erte, 

finansistes p.i. Karīna Frolova. 

5. Ievietot sludinājumu novada  mājas lapā www.viesite.lv., informatīvajā izdevumā ‘’Viesītes 

novada vēstis’’ un izvietota pie stendiem pašvaldības telpās 

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

APSTIPRINĀTS 

ar Viesītes novada domes 

2021.gada 22.aprīļa sēdes lēmumu Nr.22 (prot.Nr.7) 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 22.aprīļa lēmumam Nr.22 (prot.Nr.7) 

Viesītes novada pašvaldībai piederošās motorlaivas 

FIBER FLEET, ar reģ. Nr. LZ 1985, Izsoles noteikumi Nr.2021/26 

Viesītes novada Viesītē 

1.Vispārīgie noteikumi. 

1.1. Atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota Viesītes novada pašvaldībai piederošā motorlaiva 

FIBER FLEET, izlaiduma gads 1985., reģ. Nr. LZ 1985, - turpmāk motorlaiva. 

1.2. Motorlaiva ir ar defektiem. Nav motors. Korpuss sliktā stāvoklī. Interesenti tiks iepazīstināti ar novērtēšanas 

aktu. 

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

1.4. Motorlaivas izsoles sākumcena – 220.00 EUR (divi simti divdesmit euro un 00 centi). 

1.5. Izsoles solis 10.00 EUR (desmit euro un 00 centi).  

1.6. Izsoles mērķis - pārdot motorlaivu par iespējami augstāko cenu, nosakot pretendentu, kas šādu cenu 

piedāvās, mutiskā izsolē. 

1.7. Drošības nauda jāiemaksā līdz 2021.gada 6.maijam Viesītes novada pašvaldībai reģ.Nr.90000045353,  

bankā: SEB banka, konta Nr.LV66UNLA0009013130395. 

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

kontā. 

2. Informācijas publicēšanas kārtība. 

Informācija par izsoli tiek ievietota pašvaldības mājas lapā www.viesite.lv. , informatīvajā izdevumā ‘’Viesītes 

novada vēstis’’ un izvietota pie stendiem pašvaldības telpās.  

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 22.00 EUR (divdesmit divi euro un  centi) ar norādi  Motorlaivas izsolei. 

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

pielaisti. 

4. Dalībnieku reģistrācijas kārtība. 

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Viesītes pašvaldības administrācijā ne vēlāk kā līdz 2021.gada 6.maijam 

darba laikā,  Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov., vai elektroniski  ar elektronisko parakstu uz epastu: 

dome@viesite.lv 

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

4.1.1.  Fiziskām personām:  

4.1.1.1. Pieteikums 

4.1.1.2. Personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles.  

http://www.viesite.lv/
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4.1.2. Juridiskām personām:  

4.1.2.1. Pārstāvja pilnvara kopija (pirms izsoles jāuzrāda oriģināls), ja nepieciešams;  

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 notiek Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov.,  

2021.gada 7.maijā  plkst.13.00. 

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

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

solī tiek paaugstināta, t.i. ne mazāk par  10.00 EUR (desmit euro un 00 centiem). 

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 

motorlaivu par nosolīto, protokolā norādīto cenu. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis motorlaivu, bet neparakstās 

protokolā, tādējādi atsakās no nosolītās motorlaivas. Viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un viņam 

netiek atmaksāta drošības nauda. Motorlaivas pirkšana tiek piedāvāta izsoles dalībniekam, kas nosolījis nākamo 

augstāko cenu. 

5.6. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši motorlaivu, 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 motorlaivas pārdošanu sastāda izsoles protokolu 3 eksemplāros. Izsoles protokola divi 

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

motorlaivas nosolītājam. Motorlaivas nosolītājam trīs darba dienu laikā tiek izrakstīts rēķins par nosolīto 

summu. 

6.2. Viesītes novada dome apstiprina izsoles rezultātus nākamajā domes sēdē. 

7. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība. 

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

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

7.2. Ja izsoles dalībnieks noteiktajā laikā no izsoles dienas nav nomaksājis rēķinu, viņš zaudē tiesības uz 

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

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

cenu. 

7.3. Septiņu dienu laikā pēc pirkuma 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 motorlaivas reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz motorlaivas  ieguvējs. 

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

vadītāja, izsoles komisijas veiktajām darbībām piecu dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles 

dienas. 

8. Nenotikusi izsole. 

8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

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

8.1.2. sākumcena nav pārsolīta; 

8.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 

8.1.4. nosolītājs  vai otrais  augstāko cenu solījušais dalībnieks  nav samaksājis nosolīto cenu. 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                                         A.Žuks 
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23.# 

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

Viesītes nov.,  atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/27 

apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

Nekustamais īpašums “Čiekurnieki”, Viesītes pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56350070037 

sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350070037 ar platību 4 ha. Īpašuma tiesības 

Viesītes novada pašvaldībai uz to nostiprinātas  Viesītes pagasta zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 653. 

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli tiks rīkota 2021.gada  28.maijā  plkst.9.00. Izsoles solis 

EUR 500.00 (pieci simti euro un 00 centi). 

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

EUR 12500.00 (divpadsmit tūkstoši pieci simti un 00 centi). Īpašuma kadastrālā vērtība ir zemāka par 

tirgus novērtējumu. Vērtēšanas izmaksas ir EUR 242.00.Izsoles sākumcena tiek noteikta EUR 

12800.00 (divpadsmit tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi). Jāapstiprina izsoles noteikumi.  

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

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

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 

14.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), 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 “Čiekurnieki”, Viesītes pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 

56350070037, izsoles sākuma cena  EUR 12800.00 (divpadsmit tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi).   

2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus Nr.2021/27.   

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

Deputāts Juris Līcis, deputāte Svetlana Andruškeviča, pašvaldības juriste Ināra Erte, finansistes p.i. 

Karīna Frolova. 

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

''Viesītes novada vēstis''. 

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

 

APSTIPRINĀTS 

ar Viesītes novada domes 

2021.gada 22.aprīļa sēdes lēmumu Nr.23 (prot.Nr.7) 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 22.aprīļa lēmumam Nr.23 (prot.Nr.7) 

Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

“Čiekurnieki”, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56350070037, 

Izsoles noteikumi Nr.2021/27 

1. Vispārīgie noteikumi. 

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

īpašums “Čiekurnieki”, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56350070037, sastāvošs no vienas zemes 
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vienības ar kadastra apzīmējumu 56350070037 ar platību 4  ha. Izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes gabala 

kopplatība var tikt precizēta. 

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

Nr. 653.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. Īpašumam nav nodrošināta piekļuve. Nav noteikts ceļa servitūts. Par piekļuvi jāvienojas ar apkārtējo zemju 

īpašniekiem. 

1.6. Īpašuma  izsoles sākumcena – 12800.00 EUR (divpadsmit tūkstoši astoņi simti  euro un 00 centi). 

1.7. Izsoles solis  500,00 EUR (pieci simti 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 27.maijam 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  – 1280.00 EUR (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit euro un 00 centi) ar norādi 

‘’Čiekurnieki’’, 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 27.maijam 

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 28.maijā  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 500,- EUR (pieci simti 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.  
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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. 

6.3. Pēc izsoles vai apvienotās finanšu komisijas piekrišanas pārdošanai saņemšanas,  nosolītājam tiek 

izrakstīts rēķins. 

7. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība. 

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

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

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

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

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

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

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

normatīvo aktu prasībām. 

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

ieguvējs. 

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

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

8. Nenotikusi izsole. 

8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

8.1.1. īpašumu pērk vienīgā uz pirmpirkumu tiesīgā persona; 

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

8.1.3. sākumcena nav pārsolīta; 

8.1.4. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 

8.1.5. nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu. 

 

24.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašumu “Meža Baloži”, Viesītes 

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

Nr.2021/28 apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

Nekustamais īpašums ‘’Meža Baloži’’, Viesītes pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56350130057 

sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350130057 ar platību 4.75 ha. Īpašuma 

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

100000451734. 
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Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli tiks rīkota 2021.gada  28.maijā  plkst.9.30. Izsoles solis 

EUR 500.00 (pieci simti euro un 00 centi). 

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

EUR 14100.00 (četrpadsmit tūkstoši viens simts un 00 centi). Īpašuma kadastrālā vērtība ir zemāka par 

tirgus novērtējumu. Vērtēšanas izmaksas ir EUR 242.00.Izsoles sākumcena tiek noteikta EUR 

14400.00 (četrpadsmit tūkstoši četri 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'' 

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 

14.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), 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 ‘’Meža Baloži’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 

56350130057, izsoles sākuma cena  EUR 14400.00 (četrpadsmit tūkstoši četri simti euro un 00 centi).   

2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus Nr.2021/28.   

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

locekļi: Deputāts Juris Līcis, deputāte Svetlana Andruškeviča, pašvaldības juriste Ināra Erte, finansistes 

p.i. Karīna Frolova. 

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

izdevumā ''Viesītes novada vēstis''. 

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

 

APSTIPRINĀTS 

ar Viesītes novada domes 

2021.gada 22.aprīļa sēdes lēmumu Nr.24 (prot.Nr.7) 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 22.aprīļa lēmumam Nr.24 (prot.Nr.7) 

Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

‘’Meža Baloži’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56350130057, 

Izsoles noteikumi Nr.2021/28 

Viesītes novada Viesītē 

1. Vispārīgie noteikumi. 

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

īpašums “Meža Baloži”,  Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56350130057, sastāvošs no vienas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 56350130057 ar platību 4.75  ha.  

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

100000451734.Turpmāk īpašums. 

1.2.Apgrūtinājumi:regulētas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija  0.43 ha. 

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

1.4.  Uz zemes vienības neatrodas būves. 

1.5. Uz īpašumu nav nodrošināts servitūta ceļš. Par piekļuvi jāvienojas ar apkārtējo zemju īpašniekiem. 

1.6. Īpašuma  izsoles sākumcena – 14400.00 EUR (četrpadsmit tūkstoši četri simti  euro un 00 centi). 

1.7. Izsoles solis  500,00 EUR (pieci simti euro).  
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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 27.maijam 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  – 1440.00 EUR (viens tūkstotis četri simti četrdesmit euro un 00 centi) ar norādi ‘’Meža 

Baloži’’, 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 27.maijam 

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 28.maijā  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 500,- EUR (pieci simti euro). 

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

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

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

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

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

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

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

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

cenas pieteikumu. 

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

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

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

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

kas nosolījis nākamo augstāko cenu. 

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

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

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

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

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

īpašuma nosolītājam. 

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

apvienotajā finanšu komisijā. 

6.3. Pēc izsoles vai apvienotās finanšu komisijas piekrišanas pārdošanai saņemšanas  nosolītājam tiek izrakstīts 

rēķins. 

7. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība. 

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

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

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

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

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

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

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

normatīvo aktu prasībām. 

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

ieguvējs. 

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

izsoles komisijas veiktajām darbībām piecu dienu laikā no  izsoles dienas. 

 

8. Nenotikusi izsole. 

8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

8.1.1. īpašumu pērk vienīgā uz pirmpirkumu tiesīgā persona; 

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

8.1.3. sākumcena nav pārsolīta; 

8.1.4. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 

8.1.5. nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu. 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs    A.Žuks 

25.# 

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

Viesītes nov.,  atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/29 

apstiprināšanu  

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Nekustamais īpašums “Silameži”, Saukas pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56880070143 sastāv 

no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56880070088 ar platību 3.06 ha. Īpašuma tiesības 

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

100000606827. 

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli tiks rīkota 2021.gada  28.maijā  plkst.10.00. Izsoles solis 

EUR 500.00 (pieci simti euro un 00 centi). 

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

EUR 6000.00 (seši tūkstoši euro un 00 centi). Īpašuma kadastrālā vērtība ir zemāka par tirgus 

novērtējumu. Izdevumi par mērniecību EUR 375.00, vērtēšanas izmaksas ir EUR 242.00.Izsoles 

sākumcena tiek noteikta EUR 6650.00 (seši tūkstoši seši 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 
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pirmās daļas 1.punktu, 8.pantu, 10.panta pirmo daļu un 11.panta pirmo daļu,  likuma ''Par pašvaldībām'' 

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

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

14.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), 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 “Silameži”, Saukas pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 

56880070143, izsoles sākuma cena  EUR 6650.00 (seši tūkstoši seši simti piecdesmit euro un 00 centi).   

2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus  Nr.2021/29.  

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

Deputāts Juris Līcis, deputāte Svetlana Andruškeviča, pašvaldības juriste Ināra Erte, finansistes p.i. 

Karīna Frolova. 

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

''Viesītes novada vēstis''. 

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

 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Viesītes novada domes 

2021.gada 22.aprīļa sēdes lēmumu Nr.25 (prot.Nr.7) 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 22.aprīļa lēmumam Nr.25 (prot.Nr.7) 

Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

“Silameži”, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56880070143 

Izsoles noteikumi Nr.2021/29 

1.Vispārīgie noteikumi. 

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

īpašums ‘’Silameži’’,  Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56880070143, sastāvošs no vienas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 56880070088 ar platību 3.06  ha.  

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

100000606827.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. Uz īpašumu nav nodrošināta piekļuve, nav noteikts servitūta ceļš. Par piekļuvi jāvienojas ar apkārtējo zemju 

īpašniekiem. 

1.6. Īpašuma  izsoles sākumcena – 6650.00 EUR (seši tūkstoši seši simti  piecdesmit euro un 00 centi). 

1.7. Izsoles solis  500,00 EUR (pieci simti 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 27.maijam 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. 
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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  – 665.00 EUR (seši simti sešdesmit pieci euro un 00 centi) ar norādi ‘’Silameži’’, Saukas pag., 

Viesītes nov. 

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

pielaisti. 

4.Dalībnieku reģistrācijas kārtība. 

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Viesītes pašvaldības administrācijā ne vēlāk kā līdz 2021.gada 27.maijam 

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 28.maijā  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 500,- EUR (pieci simti 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 tas nepieciešams,   

nosolītājam tiek izrakstīts rēķins. 
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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. 

7.5Izsoles 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 

26.# 

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

nov.,  atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/30 

apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

Nekustamais īpašums “Arāji”, Saukas pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56880070135 sastāv no 

vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56880070135 ar platību 4.78 ha. Īpašuma tiesības 

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

100000606804. 

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli tiks rīkota 2021.gada  28.maijā  plkst.10.30. Izsoles solis 

EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi). 

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

EUR 4400.00 (četri tūkstoši četri simti euro un 00 centi). Īpašuma kadastrālā vērtība ir zemāka par tirgus 

novērtējumu. Izdevumi par mērniecību EUR 484.00, vērtēšanas izmaksas ir EUR 242.00.Izsoles 

sākumcena tiek noteikta EUR 5150.00 (pieci tūkstoši viens simts 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 

14.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), 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 “Arāji”, Saukas pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56880070135, 

izsoles sākuma cena  EUR 5150.00 (pieci  tūkstoši viens simts piecdesmit euro un 00 centi).   
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2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus Nr.2021/30.   

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

Deputāts Juris Līcis, deputāte Svetlana Andruškeviča, pašvaldības juriste Ināra Erte, finansistes p.i. 

Karīna Frolova. 

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

''Viesītes novada vēstis''. 

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

APSTIPRINĀTS 

ar Viesītes novada domes 

2021.gada 22.aprīļa sēdes lēmumu Nr.6 (prot.Nr.7) 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 22.aprīļa lēmumam Nr.26 (prot.Nr.7) 

 

Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

“Arāji”, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56880070135, Izsoles noteikumi Nr.2021/30 

Viesītes novada Viesītē 

1.Vispārīgie noteikumi. 

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

īpašums ‘’Arāji’’,  Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56880070135, sastāvošs no vienas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 56880070135 ar platību 4.78  ha.  

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

100000606804.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. Noslēgts lauksaimniecības zemes nomas līgums līdz 2026.gada 31.decembrim. Pircējam jāpārņem saistības. 

1.6. Īpašuma  izsoles sākumcena – 5150.00 EUR (pieci tūkstoši viens simts 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 27.maijam 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  – 515.00 EUR (pieci simti piecpadsmit euro un 00 centi) ar norādi ‘’Arāji’’, Saukas pag., 

Viesītes nov. 

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

pielaisti. 
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4.Dalībnieku reģistrācijas kārtība. 

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Viesītes pašvaldības administrācijā ne vēlāk kā līdz 2021.gada 27.maijam 

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 28.maijā  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  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 tas nepieciešams,   

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. 
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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 

27.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašumu Amatnieku iela 6, Viesīte, 

Viesītes nov.,  atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/31 

apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Nekustamais īpašums Amatnieku iela 6, Viesīte, Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56150010130 sastāv 

no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010065 ar platību 0.1748 ha. Īpašuma tiesības 

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

100000050354. 

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli tiks rīkota 2021.gada  28.maijā  plkst.11.00. Izsoles solis 

EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi). 

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

EUR 1400.00 (viens  tūkstotis četri simti euro un 00 centi). Īpašuma kadastrālā vērtība ir zemāka par 

tirgus novērtējumu. Izdevumi par  vērtēšanu ir EUR 170.00.Izsoles sākumcena tiek noteikta EUR 

1600.00 (viens tūkstotis seši simti  euro un 00 centi). Jāapstiprina izsoles noteikumi.  

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

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

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

14.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), 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 Amatnieku iela 6, Viesīte, Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 

56150010130, izsoles sākuma cena  EUR 1600.00 (viens tūkstotis seši simti euro un 00 centi).   

2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus   Nr.2021/31. 

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

Deputāts Juris Līcis, deputāte Svetlana Andruškeviča, pašvaldības juriste Ināra Erte, finansistes p.i. 

Karīna Frolova. 

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

''Viesītes novada vēstis''. 

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

APSTIPRINĀTS 

ar Viesītes novada domes 

2021.gada 22.aprīļa sēdes lēmumu Nr.27 (prot.Nr.7) 
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Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 22.aprīļa lēmumam Nr.27 (prot.Nr.7) 

Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

Amatnieku iela 6, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56150010130 

Izsoles noteikumi Nr.2021/31 

Viesītes novada Viesītē 

1.Vispārīgie noteikumi. 

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

īpašums Amatnieku iela 6, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra numuru 56150010130, sastāvošs no vienas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010065 ar platību 0.1748  ha.  

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

100000050354.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 Īpašuma  izsoles sākumcena – 1600.00 EUR (viens tūkstotis seši simti euro un 00 centi). 

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

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

mutiskā izsolē. 

1.8.Drošības nauda jāiemaksā līdz 2021.gada 27.maijam 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. 

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

sākumcenas, tas ir  – 160.00 EUR (viens simts sešdesmit euro un 00 centi) ar norādi Amatnieku iela 6, Viesīte,  

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 27.maijam 

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.  
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5.Izsoles norise. 

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

2021.gada 28.maijā  plkst.11.00. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cenas pieteikumu. 

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

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

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

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

kas nosolījis nākamo augstāko cenu. 

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

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

pārskaitot uz kontu, no kura summa saņemta. 

6.Izsoles rezultātu apstiprināšana. 

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

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

īpašuma nosolītājam. 

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

apvienotajā finanšu komisijā, ja tas nepieciešams. 

6.3.Pēc izsoles vai apvienotās finanšu komisijas piekrišanas pārdošanai saņemšanas, ja tas nepieciešams,   

nosolītājam tiek izrakstīts rēķins. 

7.Līguma slēgšanas un norēķina kārtība. 

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

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

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

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

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

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

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

normatīvo aktu prasībām. 

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

ieguvējs. 

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

izsoles komisijas veiktajām darbībām piecu dienu laikā no  izsoles dienas. 

8.Nenotikusi izsole. 

8.1.Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

8.1.1.īpašumu pērk vienīgā uz pirmpirkumu tiesīgā persona; 

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

8.1.3.sākumcena nav pārsolīta; 

8.1.4.noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 

8.1.5.nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu. 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs    A.Žuks 
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28.# 

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

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

Nr.2021/32 apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

P.Līcis- varbūt nevajag pārdot visus pašvaldības īpašumus tagad. Varēs to darīt arī vēlāk.  

I.Erte, A.Žuks- vairs nepārdos īpašumus.  

Nekustamais īpašums “Imantas”, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56880070159  sastāv no 

1(vienas) zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 56880070031 ar platību 4.91 ha. Īpašuma tiesības 

Viesītes novada pašvaldībai uz to nostiprinātas Saukas pagasta zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1000 0060 

7823. Objektu drīkst iegādāties tikai persona, kura tiesīga iegādāties īpašumā lauksaimniecības zemi 

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

Atkārtota, atklāta, mutiska izsole tiks rīkota  2021.gada 28.maijā  plkst.11.30. Izsoles solis EUR 

100.00 (viens simts euro un 00 centi). 

 Pirmās izsoles sākuma cena tika noteikta EUR 7520.00 (septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit euro un 00 

centi). Uz pirmo izsoli neviena persona nepieteicās un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma  32.panta pirmo daļu drīkst rīkot atkārtotu izsoli, sākuma cenu samazinot ne vairāk 

kā par 20 procentiem. Atkārtotas izsoles sākuma cena tiek noteikta 6020.00 (seši tūkstoši 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, 32.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 14.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.4), 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, atkārtotā, atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Viesītes novada 

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

56880070159, izsoles sākumcena  EUR 6020.00 (seši tūkstoši divdesmit euro un 00 centi). 

2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības izsoles Noteikumus Nr.2021/32.   

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

komisijas locekļi: Deputāts Juris Līcis, deputāte Svetlana Andruškeviča, pašvaldības juriste Ināra Erte, 

finansistes p.i. Karīna Frolova. 

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

izdevumā ''Viesītes novada vēstis''. 

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

APSTIPRINĀTS 

ar Viesītes novada domes 

2021.gada 22.aprīļa sēdes lēmumu Nr.28 (prot.Nr.7) 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 22.aprīļa lēmumam Nr.28 (prot.Nr.7) 

Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

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

atkārtotas, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli  

Izsoles noteikumi Nr.2021/32 

Viesītes novada Viesītē 
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1. Vispārīgie noteikumi. 

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

nekustamais īpašums ‘’Imantas’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr.56880070159, kas sastāv no vienas 

zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 56880070031  ar platību  4.91 ha - „nekustamais īpašums”.  

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

Nr.100000607823.  Turpmāk īpašums. 

1.2. Apgrūtinājumi:  

1.2.1. Dabas parka ainavu aizsardzības nomas teritorija  4.91 ha. 

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

1.4. Ir noslēgts zemes nomas līgums līdz 2026.gada 31.decembrim. 

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

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

1.6. Uz zemes vienības atrodas būves pamati. 

1.7. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – 6020.00 EUR (seši tūkstoši divdesmit euro un 00 centi). 

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

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

piedāvās, mutiskā izsolē. 

1.10. Drošības nauda jāiemaksā līdz 2021.gada 27.maijam Viesītes novada pašvaldībai reģ.Nr.90000045353,  

bankā: SEB banka, konta Nr.LV66UNLA0009013130395. 

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

kontā. 

 

2. Informācijas publicēšanas kārtība. 

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

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

3. Izsoles dalībnieki. 

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt: 

3.1.1.fiziskas personas; 

3.1.2.juridiskas personas. 

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

sākumcenas, tas ir  – 602.00 EUR (seši simti divi euro un 00 centi), ar  norādi “Imantas’’,Ssaukas  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 27.maijam 

darba laikā,  Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov., vai elektroniski  ar elektronisko parakstu uz epastu: 

dome@viesite.lv 

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

4.1.1.  Fiziskām personām:  

4.1.1.1. Pieteikums 

4.1.1.2. Personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles.  

4.1.2. Juridiskām personām:  

4.1.2.1. Pārstāvja pilnvara kopija (pirms izsoles jāuzrāda oriģināls);  

4.1.2.2. personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles; 

4.1.2.3. 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 28.maijā  plkst.11.30. 

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

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

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

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

vadītāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi izsoles komisijas locekļi.  
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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 nākamajā domes sēdē un nodod pārdošanas piekrišanas 

saņemšanai apvienojamo pašvaldību finanšu komisijā, ja tas nepieciešams. 

6.3. Pēc izsoles vai apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmuma saņemšanas, ja tas nepieciešams, 

nosolītājam tiek izrakstīts rēķins par izsoles summu. 

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. 

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 

29.# 

Par uzraudzības pārskata Nr.5 par Viesītes novada attīstības programmas 

(2014.-2020.) izpildi 2018.-2020. gadā apstiprināšanu 

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

A.Žuks-  Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 ‘’Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem’’ 25.punktu, pašvaldībā ne retāk kā 
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reizi trijos gados ir jāizstrādā uzraudzības pārskats par attīstības programmas īstenošanas 

rezultātiem. 

Ir sagatavots uzraudzības pārskats par Viesītes novada attīstības programmas (2014.-

2020.) izpildi 2018.-2020.gadā.  Tā mērķis ir identificēt un izcelt svarīgākos attīstības 

jautājumus novadā, izstrādāt priekšlikumus novada administrācijas darba plānošanai un 

turpmākajām rīcībām, analizējot iepriekšējos gados veikto. 

Viesītes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa ir izstrādājusi iedzīvotāju 

aptaujas anketu, veikusi aptauju un apkopojusi rezultātus. Uzraudzības pārskats sastāv no 

Ievada, Attīstības programmas mērķiem, prioritātēm, Viesītes novada vispārējā attīstības 

raksturojuma, novada iedzīvotāju aptaujas izvērtējuma, 2018.-2020. gada īstenoto projektu 

izvērtējuma, politikas rezultātu rādītāju analīzes, secinājumiem, priekšlikumiem, pielikumiem.  

Sagatavotais Uzraudzības pārskats pēc tā apstiprināšanas tiks ievietots pašvaldības 

mājaslapā. 

Pamatojoties uz likuma  “Par pašvaldībām” 14.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 

14.oktobra noteikumu Nr.628 ‘’Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem’’ 25.punktu, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 14.04.2021. sēdes lēmumu, 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 uzraudzības pārskatu Nr.5 par Viesītes novada Attīstības programmas 

(2014.-2020.) izpildi 2018.-2020.gadā, pielikums uz 22 lapām. 

 

2.Lēmums nosūtāms Zemgales plānošanas reģionam. 

 

         Izpildei: projektu administratorei L.Maisakai 
 

 
30.# 

Par Viesītes novada domes piešķirto atbalstu no pašvaldības budžeta 2021.gadā  vietējo 

iniciatīvu projektiem 

J.Līcis, S.Lūse, P.Līcis 

J.Līcis-  ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Skaidro, kāpēc 2 projekti ir atteikti (7. un 8.punkts). 

P.Līcis- aicina, lai pastāsta par katru projektu, kas ir domāts darīt. 

J.Līcis- skaidro par visiem projektiem. 

S.Lūse- skaidro par 7.-8. projektu. 

 

A.Žuks-  Ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

Tika iesniegti izvērtēšanai 9 iesniegumi. Finansējums pietiek visiem projektiem.  Ir sagatavots vietējo 

iniciatīvu projektu iesniegumu kopsavilkums. Izvērtēšana notiek pēc pieciem kritērijiem: 1) skaidri 

definēta problēma, pamatota tā nepieciešamība; 2) mērķa grupa, projekta iesniedzēja vajadzības un 

projekta aktivitātes atbilstība konkursa mērķiem; 3) aktivitātes ir atbilstošas, praktiskas un piemērotas 

iesniedzēja plānoto mērķu un rezultātu sasniegšanai; 4) projektā ir sasniegti praktiski un pārbaudāmi 

rezultāti ar pozitīvu un pierādāmu ietekmi pēc projekta īstenošanas; 5) budžets ir loģisks un detalizēts, 

samērojams ar sagaidāmajiem rezultātiem (ir veikta tirgus izpēte).Maksimālais punktu skaits 20 no viena 

vērtētāja. 

Izvērtēšanas rezultāti iesniegti un ir atrodas protokola pielikumā. 

Pamatojoties uz likuma  “Par pašvaldībām” 12.punktu, 14. panta otrās daļas 6.punktu,  Viesītes novada 

pašvaldības  “Kārtību, kādā Viesītes novada dome piešķir atbalstu no  pašvaldības budžeta vietējo iniciatīvu 

projektiem”, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 

14.04.2021. sēdes lēmumu, 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. No pašvaldības budžeta 2021.gadā piešķirt finansējumu šādiem pretendentiem, 

sabiedriski nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanai Viesītes novada teritorijā: 

 

Nr. Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums Piešķirtais 

finansējums 

EUR 

1. Sunākstes evaņģēliski luteriskā 

draudze 

“Stendera avota atjaunošana” 430.00 

2. Viesītes evaņģēliski luteriskā 

draudze 

“Viesītes evaņģēliski luteriskās baznīcas 

uzkopšanas risinājums-pašgājējs grīdas 

putekļu sūcējs”. 

368.00 

3. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas 

grupa 

“Rotaļu laukuma atjaunošana 

Dzelzceļnieku ielā”. 

430.00 

4. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas 

grupa 

“Kopā būt”. 430.00 

5. Biedrība “Zīle” “Biedrības  “Zīle” pagātne, tagadne un 

nākotne fotogrāfijās”.   

362.00 

6. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas 

grupa “Elements Z” 

“Dizaina interaktīvie/funkcionālie elementi 

un spēles” 

430.00 

7. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas 

grupa 

“Uzmācīga ideja” nepiešķirt 

8. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas 

grupa 

“Emocionālās veselības un deju prasmju 

rehabilitēšana un uzlabošana bērniem pēc 

pandēmijas laika” 

nepiešķirt 

9. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas 

grupa 

 

“Te, mana zeme un vieta, ko apspīd saule 

un liesma!” 

430,00 

Kopā 2880,00 

 

2. Pretendentiem, kuriem saskaņā ar Viesītes novada domes lēmumu ir piešķirts finansējums, 

ir pienākums 1 mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas pašvaldības Attīstības un plānošanas 

nodaļā noslēgt Sadarbības līgumu par projekta realizēšanu Viesītes novada teritorijā; 

3. Pēc līguma noslēgšanas projekta realizētājs Attīstības un plānošanas nodaļā iesniedz līgumu ar 

pakalpojuma sniedzēju vai preču piegādātāju un rēķinu vai pavadzīmi atbalstītā projekta finansējuma 

saņemšanai; 

4. Pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas, galvenā grāmatvede veic maksājumu 

pakalpojumu sniedzējam vai preču piegādātājam; 

5. Pretendentam, kurš saņēmis pašvaldības atbalstu, ir pienākums viena mēneša laikā pēc projekta 

aktivitāšu noslēguma, iesniegt piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaiti Attīstības un plānošanas nodaļā. 

 

Zināšanai: Attīstības un plānošanas nodaļai, grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Atbildīgais: projektu administratore L.Maisaka 

 

 
31.# 

Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

J.Līcis 

J.Līcis-  ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks-  Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 
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2021.gada 22.martā ir saņemts M.B.------- iesniegums, kurā lūdz nodot īpašumā bez atlīdzības atbilstošas 

domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800040159, viņai piederošā dzīvokļa Nr.2, 

kas atrodas  ‘’Druviņas 2’’, Cīruļi, Rites pag.,  Viesītes nov., uzturēšanai.   

Šīs domājamās daļas ir 461/5190 no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800040159 ar platību 0.134 

ha. 

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

75.panta 4.punktu, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 

14.04.2021. sēdes lēmumu, 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 461/5190 domājamās daļas no zemes vienības 0.134 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 56800040159  ------------------dzīvokļa Nr.2, kas atrodas ‘’Druviņas 2’’, Cīruļi, Rites  pag.,  

Viesītes nov.,  uzturēšanai.  

2. Slēgt līgumu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei 

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

 

32.# 

Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

J.Līcis 

J.Līcis-  ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks-  Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

2021.gada 22.martā ir saņemts J.S.-------kurā lūdz nodot īpašumā bez atlīdzības atbilstošas domājamās daļas 

no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800040162, dzīvokļa Nr.3, kas atrodas  ‘’Druviņas 5’’, Cīruļi, 

Rites pag., Viesītes nov., uzturēšanai.   

Šīs domājamās daļas ir 753/11101no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800040162 ar platību 0,334 

ha. 

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

75.panta 4.punktu, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 

14.04.2021. sēdes lēmumu, 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 753/11101 domājamās daļas no zemes vienības 0.3340 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 56800040162 ------------dzīvokļa Nr.3, kas atrodas ‘’Druviņas 5’’, Cīruļi, Rites pag., Viesītes 

nov.,  uzturēšanai. 

2. Slēgt līgumu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei 

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

 
33.# 

Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

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

A.Žuks-  Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

2021.gada 22.martā ir saņemts J.G, kurā lūdz nodot īpašumā bez atlīdzības atbilstošas domājamās daļas no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5680040161, dzīvokļa Nr.18, kas atrodas  ‘’Druviņas 4’’, Cīruļi, Rites 

pag., Viesītes nov., uzturēšanai.   



55 
 

Šīs domājamās daļas ir 610/11014 no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 568040161 ar platību 0,2770 

ha. 

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

75.panta 4.punktu, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 

14.04.2021. sēdes lēmumu, 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 610/11014 domājamās daļas no zemes vienības 0,2770 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 56800040161-------------, dzīvokļa Nr.18, kas atrodas ‘’Druviņas  4’’, Cīruļi, Rites pag., 

Viesītes nov.,  uzturēšanai. 

2. Slēgt līgumu ar  par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei 

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

 
34.# 

Par zemes nomas  līgumu slēgšanu  un laušanu 

J.Līcis 

J.Līcis-  ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks-  Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

1)Ir saņemts 31.03.2021. ---------------iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz daļu no zemes vienības 

Rites  pagastā ar kadastra apzīmējumu 56800040284 0,50 ha  platībā, lauksaimniecības vajadzībām. 

2)Ir saņemts  31.03.2021. --------------iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz zemes vienību Viesītes 

pilsētā  ar kadastra apzīmējumu 56150010198  0.2432  ha platībā, mazdārziņa vajadzībām. 

3)Ir saņemts 11.03.2021. ---------------iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz zemes vienību Viesītes 

pagastā ar kadastra apzīmējumu 56350070023 6.43 ha platībā būvju uzturēšanai un lauksaimniecības 

vajadzībām. 

4)Ir saņemts 09.04.2021-----------------, iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz daļu no zemes vienības 

Viesītes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 56150010759, 0,1 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām. 

5)Ir saņemts 12.04.2021. ----------------iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz daļu no zemes vienības 

Rites pagastā ar kadastra apzīmējumu 56800040200  0.17 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām. 

6)Ir saņemts 13.04.2021.----------------iesniegums par nomas tiesību piešķišanu uz zemes vienību  Saukas 

pagastā ar kadastra apzīmējumu 56880060045 0.6203 ha platībā viņai piederošo būvju uzturēšanai. 

7)Ir saņemts 14.04.2021. I--------------- iesniegums uz nomas tiesību pārtraukšanu uz zemes vienībām Viesītes 

pagastā ar kadastra apzīmējumu 56350110201 ar platību 0,8 ha un 56350110089 ar platību 0,9 ha. 

8)Jāpārtrauc zemes nomas līgums ar --------------uz daļu no zemes vienības Viesītes pilsētā ar kadastra 

apzīmējumu 56150010060 ar platību 300 kv.mtr., jo zeme netiek izmantota un netiek maksāta nomas maksa 

jau sākot ar 2018.gadu. Nomnieks ir brīdināts, un pretenzijas nav cēlis.    

 

 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.  

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. 
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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 ’’ 

7.punktu, 29.3 un 29.8., apakšpunktu,  ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 14.04.2021. sēdes lēmumu, 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.Slēgt zemes nomas līgumu  līdz 2025.gada 31.decembrim  

1.1. Ar ----------par nomas tiesību piešķiršanu uz daļu no zemes vienības Rites  pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 56800040284 0,50 ha  platībā, lauksaimniecības vajadzībām. 

1.2. Ar  ----------par nomas tiesību piešķiršanu uz zemes vienību Viesītes pilsētā  ar kadastra apzīmējumu 

56150010198  0,2432 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām. 

1.3. Ar-----------  par nomas tiesību piešķiršanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56350070023 

6.43 ha platībā būvju uzturēšanai un lauksaimniecības vajadzībām 

1.4. Ar -----------uz daļu no zemes vienības Viesītes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 56150010759, 0,1 

ha platībā, mazdārziņa vajadzībām 

1.5.Ar  ------------uz daļu no zemes vienības Rites pagastā ar kadastra apzīmējumu 56800040200  0.17 

ha platībā lauksaimniecības vajadzībām. 

1.6. Ar-------------, uz zemes vienību  Saukas pagastā ar kadastra apzīmējumu 56880060045 0.6203 ha 

platībā viņai piederošo būvju uzturēšanai. 

 

2. Pārtraukt zemes nomas līgumus: 

2.1. Ar Inesei Kukli,------------- uz zemes vienībām Viesītes pagastā ar kadastra apzīmējumu 

56350110201 ar platību 0,8 ha un 56350110089 ar platību 0,9 ha. 

2.2.  Ar Jāni Revizoru,-------------- uz daļu no zemes vienības Viesītes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 

56150010060 ar platību 300 kv.mtr. 

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

teritoriālai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai.  

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei, pašvaldības juristei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

 

35.# 

Par dzīvokļa  atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu 

J.Līcis 

J.Līcis-  ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks-  Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Ar---------------., ir noslēgts īres līguma par dzīvokli  Meža iela 23-18,  Viesītes, Viesītes 

nov.2021.gada 23.martā viņš ir iesniedzis iesniegumu, ka vēlas, lai tiktu uzsākts atsavināšanas process 

dzīvoklim. 

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

dzīvokļa īpašumus. Pašvaldībai nav nepieciešamības pēc dzīvokļa īpašuma. 

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

izmantojot pirmpirkuma tiesības dzīvokļu īrniekiem vai viņu ģimenes locekļiem. Likuma ‘’Publiskas 

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

pilngadīgajiem ģimenes locekļiem jābūt notariāli apliecinātai vienošanās par dzīvokļa pirkšanu uz 
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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, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas 

komitejas 14.04.2021. sēdes lēmumu, 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 Meža iela 23-18, Viesīte, Viesītes nov.,  atsavināšanas procesu. 

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

3.Veikt dzīvokļa īpašuma novērtēšanu atsavināšanai. 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei, pašvaldības juristei 

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

36.# 

Par dzīvokļa  atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu. 

J.Līcis 

J.Līcis-  ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks-  Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Ar----------- ir noslēgts īres līguma par dzīvokli  Meža iela 19-4,  Viesītes, Viesītes nov.2021.gada 

13.aprīlī viņa 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, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas 

komitejas 14.04.2021. sēdes lēmumu, 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 Meža iela 19-4, Viesīte, Viesītes nov.,  atsavināšanas procesu. 

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

3.Veikt dzīvokļa īpašuma novērtēšanu atsavināšanai. 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei, pašvaldības juristei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 
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37.# 

Par adreses maiņu 

J.Līcis 

J.Līcis-  ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks-  Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

--- 

Saņemts -------------------par adreses maiņu viņam piederošajai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 56880060049 Saukas pag., Viesītes nov.,uz kuras atrodas citai personai piederošas būves,  

no “Kalnozoli”, Saukas pag., Viesītes nov., LV- 5224  uz “Kalna Ozoliņi”, Saukas pag., Viesītes nov., 

LV -5224. 

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” , ņemot vērā domes Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 14.04.2021. sēdes lēmumu, 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: 

Mainīt adresi  ------------------piederošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56880060049, 

no “Kalnozoli”, Saukas pag., Viesītes nov., LV- 5224 uz “Kalna Ozoliņi”, Saukas pag., Viesītes nov., 

LV -5224. 

Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā.  

 

Zināšanai: Adrešu reģistram, nodokļu administratorei,  personai 
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Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Druvas”, Rites pag., Viesītes nov. 

J.Līcis 

J.Līcis-  ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks-  Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Saņemts Aizkraukles rajona zemnieku saimniecības ‘’ĢĒĢERI’’, reģ. Nr. 48701011278, jurid. 

adrese: ‘’Tālumi 1’’, Neretas pag., Neretas nov., LV- 5118,  iesniegums, par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 56800030076 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Druvas’’, Rites pag., Viesītes nov. ar 

kadastra numuru 56800010006.   

Nav nepieciešams zemes ierīcības projekts. 

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’’, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 

14.04.2021. sēdes lēmumu, 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.Atļaut Aizkraukles rajona zemnieku saimniecībai “ĢĒĢERI”, reģ. Nr. 48701011278, jurid. 

adrese: ‘’Tālumi 1’’, Neretas pag., Neretas nov., LV-5118, atdalīt no nekustamā  īpašuma “Druvas”,  Rites 

pag., Viesītes nov., īpašuma kadastra numuru 56800010006,  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

56800030076, ar platību 5,4 ha .  

2.Noteikt zemes lietošanas mērķi- 0101 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

3.Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu: “Mazirbes”, Rites pag., Viesītes nov. 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei 

Zināšanai: personai 

 

39.# 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Kristapi” , Rites pag., Viesītes 

nov. 

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

A.Žuks-  Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Saņemts SIA “Dizozols”, reģ. Nr. 44103079618, jurid.adrese: Beātes iela 5, Valmiera, LV 4201,  

iesniegums, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800050033, ar platību 21.9 ha,  atdalīšanu no 

nekustamā īpašuma “Kristapi”, Rites pag., Viesītes nov. ar kadastra numuru 56800050078.   

Nav nepieciešams zemes ierīcības projekts. 

 

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’’, 

ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 14.04.2021. 

sēdes lēmumu, 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 SIA ‘’Dizozols’’, reģ. Nr. 44103079618, jurid.adrese: Beātes iela 5, Valmiera, LV 4201, atdalīt 

no nekustamā  īpašuma “Kristapi”, Rites pag., Viesītes nov., īpašuma kadastra numuru 56800050078,  

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56800050033, ar platību 21.9 ha . 

2.Noteikt zemes lietošanas mērķi- 0201 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

3. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu: “Kristapa mežs”, Rites pag., Viesītes nov. 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei 

Zināšanai: personai 

 

40.# 

Par nekustamo īpašumu maiņu 

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

A.Žuks-  Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 
Saņemts -------------par  piederošā nekustamā īpašuma ‘’Svīres’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra 

Nr.56350090134, maiņu pret pašvaldībai piederošu īpašumu. Īpašums tiekot izmantots sabiedrības 

labumam. Īpašumā ierīkota neoficiāla mototrase. 

Pašvaldībai nav nepieciešamības pēc šī īpašuma, jo tas nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.  

Pamatojoties uz likuma  ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā domes 

Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 14.04.2021. sēdes lēmumu, atklāti 
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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: 

 

Nemainīt------------------, piederošo nekustamo īpašumu ‘’Svīres’’, Viesītes pag., Viesītes nov., 

ar kadastra Nr.56350090134 pret pašvaldībai piederošu īpašumu.  

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei 

Zināšanai: personai 

41.# 

Par izmaiņām Valsts kadastra reģistrā, starpgabala statusa piešķiršanu,  īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā Viesītes novada pašvaldībai, adrešu un nosaukumu 

piešķiršanu un atsavināšanas procesa uzsākšanu 

J.Līcis 

J.Līcis-  ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks-  Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

1) Saņemts 06.04.2021. ---------------iesniegums  par  Viesītes novada pašvaldībai piekritīgās  zemes 

vienības Elkšņu pagastā ar kadastra apzīmējumu 56580060072 ar platību 0,26 ha atsavināšanu piemājas 

saimniecības vajadzībām. 

2) Saņemts 07.04.2021.----------------- iesniegums par daļas no Viesītes novada pašvaldībai piederošajām 

zemes vienībām  Viesītes pilsētā: ar kadastra apzīmējumu 56150010022 ( 5335 m2  platība), un ar 

kadastra apzīmējumu 56150010088 ( 1666m2 platību ), atsavināšanu. 

 

Konstatēts, ka:   

Zemes vienība Elkšņu pagastā ar kadastra apzīmējumu 56580060072 ir pašvaldībai piekritīgā īpašuma 

“Dārziņi”, Elkšņu pag., Viesītes nov. ar kadastra Nr. 56580060174, sastāvā. Otra zemes vienība ir ar 

kadastra apzīmējumu 56580060073, ar platību 0,34 ha. Līdz ar to jāveic izmaiņas Valsts kadastra 

informācijas sistēmā un jāizveido jauni īpašumi.  

Savukārt, lai izveidotu zemes vienību pie nekustamā īpašuma Smilšu ielā 38A,  tas jāizveido no divām 

zemes vienībām Viesītes pilsētā: no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 56150010451 un 

56150010022 . Paralēli jāizveido ielas daļa, lai tiktu nodrošinātā piekļuve pie zemes īpašumiem Smilšu 

iela 48 un Smilšu iela 46, Viesītes pilsētā. 

 

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

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

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

aktualizācijas noteikumi” , Viesītes novada pašvaldības 20.06.2019. saistošajiem  noteikumiem Nr. 

2019/3 (prot. Nr. 7;18#) „Viesītes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa  un teritorijas izmantošanas 

un  apbūves noteikumi”, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas 

komitejas 14.04.2021. sēdes lēmumu, 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.  Izveidot Viesītes novada pašvaldībai piekrītošo zemes īpašumu “Dārziņi”, Elkšņu pag., Viesītes 

nov., ar vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56580060072, 0,2600 ha platība.  

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

2.  Sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56150010022 četrās zemes vienībās, saskaņā ar 

grafisko pielikumu (sk. grafisko pielikumu): 

2.1. Zemes vienībai Nr.1 ( ~4105 m2 platībā) saglabāt adresi Smilšu iela 36B Viesīte, Viesītes nov., LV 

5237.  

Noteikt zemes izmantošanas mērķi: 0502- pagaidu atļauta izmantošana sakņu dārziem.  

2.2.Zemes vienībai Nr.2 ( ~380 m2 platība) piešķirt adresi Smilšu iela , Viesīte, Viesītes nov.  
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Noteikt zemes izmantošanas mērķi: 1101 zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā.  

2.3. Zemes vienībai Nr.4 ( ~400 m2 platībā) piešķirt adresi Smilšu iela 48, Viesīte, Viesītes nov., LV 

5237.  

Noteikt zemes izmantošanas mērķi: 0601 individuālo dzīvojamo māju apbūve. 

2.4..Zemes vienībai Nr.3 ( ~450 m2 platībā) piešķirt adresi Smilšu iela 38C Viesīte, Viesītes nov., LV- 

5237, izveidojot atsevišķu īpašumu.  

Noteikt zemes izmantošanas mērķi: 0601 individuālo dzīvojamo māju apbūve.  

3. Sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56150010451 trīs zemes vienībās, saskaņā ar 

grafisko pielikumu (sk. grafisko pielikumu): 

3.1. Zemes vienībai Nr.1A ( ~1346m2 platībā) saglabāt adresi Smilšu iela 48, Viesīte, Viesītes nov., LV 

5237, un apvienot vienā zemes vienībā ar 4. sadalīto  zemes vienību no zemes vienības ar kadastra 

apzīmēju 56150010022 ( kopēja platība 1746 m2 ). 

 Noteikt zemes izmantošanas mērķi: 0601 individuālo dzīvojamo māju apbūve.  

3.2. Zemes vienībai Nr.2A ( ~280 m2 platība) piešķirt adresi Smilšu iela 38C , Viesīte, Viesītes nov.,un  

apvienot vienā zemes vienībā  ar 3. sadalīto zemes vienību no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

5615001002 ( kopēja platība 730 m2 ) 

Noteikt zemes izmantošanas mērķi: 0601 individuālo dzīvojamo māju apbūve.  

3.3. Zemes vienībai Nr.3A ( ~40 m2 platība) piešķirt ielas statusu ar nosaukumu Smilšu iela, Viesīte, 

Viesītes nov., apvienojot vienā zemes vienībā ar 2. sadalīto zemes vienību no  zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 56150010022 ( kopēja platība 520 m2 ) 

Noteikt zemes izmantošanas mērķi: 1101 zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā. 

Jaunizveidoto apvienoto zemes vienību pievienot kā trešo zemes vienību pie nekustamā īpašuma Smilšu 

iela , Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra numuru 56150010284. 

4. Veikt izmaiņas Valsts kadastra reģistrā. 

5. Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā. 

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

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei 

Zināšanai: personām. 

42.# 

Par  nekustamo īpašumu atsavināšanas  procesa uzsākšanu 

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

A.Žuks-  Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 
 

1) Ir saņemts ----------------iesniegums par Viesītes novada pašvaldībai piederošo 2/16 domājamo 

daļu no  nekustamā īpašuma Robežu iela 11, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56150010724, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010724  atsavināšanas procesa uzsākšanu pirmpirkuma kārtībā. 

Uz zemes vienības atrodas piederoša būve. 

2) Ir saņemts --------------iesniegums par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

‘’Torņa garāžas’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56880060140 atsavināšanu. Uz zemes 

atrodas Saukas ciema iedzīvotājiem piekrītošas garāžas.  
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Konstatēts, ka nepieciešams rīkot izsoli, jo būves nav ierakstītas zemesgrāmatā. Īpašumi ir reģistrēti 

zemesgrāmatā, jānovērtē un jāpiedāvā atsavināšanai.  

 

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

atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu,  4.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā domes 

Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 14.04.2021. sēdes lēmumu, atklāti 

balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča,  Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Iveta 

Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret - nav, atturas -nav, nepiedalās – 1  (Vita Elksne), pildot likumā „Par 

interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmuma pieņemšanas 

ierobežojumus,  Viesītes novada dome NOLEMJ: 

                Novērtēt Viesītes novada pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus  Robežu iela 11, 

Viesīte, Viesītes nov. un “Torņa garāžas”, Saukas pag., Viesītes nov., un uzsākt atsavināšanas procesu. 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei, pašvaldības juristei 

Zināšanai: personām. 

43.# 

Par nekustamā īpašuma “Krievāres-Zemzari” , Viesītes pag., Viesītes nov., sadalīšanu 

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

A.Žuks-  Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Saņemts SIA ‘’MYRTILLUS’’, reģ. Nr. 41203020212, jurid.adrese: Kronvalda bulvāris 10-31, Rīga, 

LV1010, iesniegums, par nekustamā īpašuma ‘’Krievāres- Zamzari’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar 

kadastra numuru 56350130031, sadalīšanu trīs zemes vienībās, saskaņā ar sadalīšanas shēmu.   

Konstatēts, ka nepieciešams zemes ierīcības projekts, jo zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

56350130064 jāsadala trīs 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’’, 

ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 14.04.2021. 

sēdes lēmumu, 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 SIA ‘’MYRTILLUS’’, reģ. Nr. 41203020212, jurid. adrese: Kronvalda bulvāris 10-31, Rīga, 

LV 1010, sadalīt nekustamā  īpašuma “Krievāres-Zemzari”, Viesītes pag., Viesītes nov., īpašuma 

kadastra numurs 56350130031, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56350130064, trīs  zemes 

vienībās saskaņā ar grafisko pielikumu, izstrādājot zemes ierīcības projektu.  
2.Apstiprināt darba uzdevumu un nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādāšanai zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 56350130064  sadalīšanai  (Darba uzdevums un nosacījumu pievienoti pielikumā 

Nr.1). 

 

Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā.  

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei 

Zināšanai: personai. 

44.# 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ‘’Purviņi’’, Saukas pag., 

Viesītes nov. 

J.Līcis 

J.Līcis-  ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks-  Ierosina apstiprināt. 
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Deputātiem iebildumu nav. 

 

2021.gada 12.aprīlī ir saņemts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Aizkraukles mērnieks’’, reģ. Nr. 

45403016678, jurid. adrese: Spīdolas iela 7-1, Aizkraukle, LV 5101, iesniegums par izstrādāto zemes 

ierīcības projektu īpašuma  ‘’Purviņi’’, Saukas pag.,  Viesītes nov.,  ar kadastra Nr. 56880070078, zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu  56880070078. 

Pamatojoties uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Aizkraukles mērnieks’’ 12.03.2021.iesniegumu un 

Zemes ierīcības likumu, MK Noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projektu izstrādes noteikumi” II daļas 

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’’,  ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 

14.04.2021. sēdes lēmumu, 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 SIA ‘’Sidrabe Agro’’, reģ. Nr. 40203152065, 

jurid. adrese: Blaumaņa iela 8-2, Koknese, Kokneses nov., LV -5113,  piederošā nekustamā īpašuma 

“Purviņi”, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56880070078, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 56880070078. 

1.1.Zemes vienībai Nr.1  apmēram 2.44 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56880070162 saglabāt 

adresi un nosaukumu “Purviņi”, Saukas pag., Viesītes nov., LV 5224.; 

        Zemes lietošanas mērķis: 0101  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

1.2. Zemes vienībai N.2  apmēram 6,5  ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56880070163 piešķirt   

nosaukumu “Purviņu pļavas”, Saukas pag., Viesītes nov. 

        Zemes lietošanas mērķis: 0101  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

 

2.Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā.  

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei  Zināšanai: SIA “Aizkraukles mērnieks”  

45.# 

Par  adreses piešķiršanu  

J.Līcis 

J.Līcis-  ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks-  Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Saņemts  Saukas pagasta Ļahtiņina zemnieku saimniecības ‘’ASSI’’, reģ. Nr. 45404000157, 

jurid.adrese: ‘’Krogs pie Viktora’’, Lone, Saukas pag., Viesītes nov., LV 5224  iesniegums par adreses 

piešķiršanu telpu grupai, kas izveidosies sadalot divos dzīvokļos dzīvokļa īpašumu Smilšu iela 31-32, 

Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56159001065. 

Konstatēts, ka dzīvoklis ir veidojies no diviem dzīvokļiem. No jauna veidotajam dzīvoklim varētu 

piešķirt adresi Smilšu iela 31-37, Viesīte, Viesītes nov., LV- 5237. 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un MK 2015.gada 8.decembra  

noteikumiem Nr. 698” Adresācijas noteikumi” , ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un 

īpašumu apsaimniekošanas komitejas 14.04.2021. sēdes lēmumu, 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: 

            Saukas pagasta Ļahtiņina zemnieku saimniecībai ‘’ASSI’’, reģ. Nr. 45404000157, jurid.adrese: 

‘’Krogs pie Viktora’’, Lone, Saukas pag., Viesītes nov., LV- 5224,   atdalītajai telpu grupai, kas 

izveidosies sadalot divos dzīvokļos dzīvokļa īpašumu Smilšu iela 31-32, Viesīte, Viesītes nov., ar 

kadastra Nr. 56159001065, telpu grupas kadastra apzīmējums 56150010330001049,  piešķirt adresi 

Smilšu iela 31-37, Viesīte, Viesītes nov., LV 5237. 

 

Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā.  
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Zināšanai: Adrešu reģistram, nodokļu administratorei,  SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 

 

 

46.# 

Par  adrešu piešķiršanu  

J.Līcis 

J.Līcis-  ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks-  Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Saņemts  ------------iesniegums par adreses ‘’Mazliepas’’, Lone, Saukas pag., Viesītes nov.,LV 5224  

piešķiršanu piederošajam būvju īpašumam: dzīvojamai mājai (GLV-1110), un garāžai  (GLV 1242), kas 

atrodas uz citai personai piederoša nekustamā īpašuma ‘’Liepas’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra 

numuru 56880040037.  

Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698” Adresācijas noteikumi” 9.punkts,  nosaka, 

ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot 

konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta un mainīt, 

likvidēt vai  precizēt  adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām  

prasībām. Šajā gadījumā adrese tiek piešķirta. 

 

Konstatēts, ka šajā gadījumā jāpiešķir divas adrese, jo būves atrodas uz dažādām zemes vienībām. 

Iesaku dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 56880040037001uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 56880040037 piešķirt prasīto adresi:‘’Mazliepas’’, Lone, Saukas pag., Viesītes nov., 

LV- 5224, bet garāžai ar kadastra apzīmēju 56880040300001 un zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 56880040300 piešķirt adresi: ‘’Liepu garāža’’, Lone, Saukas pag., Viesītes nov., LV- 

5224. 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un MK 2015.gada 8.decembra  

noteikumiem Nr. 698” Adresācijas noteikumi” , ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un 

īpašumu apsaimniekošanas komitejas 14.04.2021. sēdes lēmumu, 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: 

 

------------------------- piederošajām būvēm piešķirt sekojošas adreses: 

1.Dzīvojamai mājai (GLV-1110) ar kadastra apzīmējumu 56880040037001, kas atrodas uz zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 56880040037, piešķirt  adresi:”Mazliepas”, Lone, Saukas pag., Viesītes 

nov., LV- 5224, 

2.Garāžai(GLV-1242)  ar kadastra apzīmēju 56880040300001 un zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 56880040300, piešķirt adresi: “Liepu garāža”, Lone, Saukas pag., Viesītes nov., LV- 

5224. 

Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā.  
 

Zināšanai: Adrešu reģistram, nodokļu administratorei, personai 

 

47.# 

Par īpašuma tiesību atzīšanu Viesītes novada Elkšņu pagastā 

J.Līcis 

J.Līcis-  ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks-  Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Ir saņemti dokumenti par īpašuma tiesību atzīšanu Viesītes novada Elkšņu pagastā---------------. 

Izskatot dokumentus par zemes īpašuma tiesību atzīšanu, konstatēts sekojošais: 

Saskaņā ar LV Vēstures arhīva 25.02.1991. izziņu B-970, nekustamais īpašums  “Dolieši” Jēkabpils  

apriņķī  līdz 21.07.1940. piederēja  -------------, zemes īpašuma kopplatība  26,76ha. 
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Pamatojoties uz 15.05.1999. Latvijas Republikas Augstākās tiesas lēmumu ( Civillieta Nr. PAC-523) -

--------------atzītas īpašuma tiesības uz mantoto zemi 26,75 ha platība., kas jānodod īpašumā no Elkšņu pagasta 

brīvajām zemēm. 

05.09.2010. ---------------miris. Pamatojoties uz 06.11.2019. Mantojuma apliecību (par tiesībām uz 

mantojumu pēc likuma), visu atstāto mantojumu pieņem atstājēja pirmās šķiras likumiskais mantinieks ------

----. 

Sakarā ar to, mantojamās zemes platība, kas piešķirta ar tiesas spriedumu, neatbilst situācijai apvidū, 

līdz ar to, nepieciešams precizēt atjaunojamās zemes platības grafisko pielikumu. Pamatojoties uz likuma ‘’Par 

zemes privatizāciju lauku apvidos’’ 6.pantu, Civillikuma 701.pantu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likumu, LR Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumiem Nr.263  „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra 

datu aktualizācijas noteikumi, ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas 

komitejas 14.04.2021. sēdes lēmumu, 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. 1. Atcelt Viesītes novada domes 28.12.2009. lēmumā Nr.25 (prot.Nr.13) 3.pielikumā iekļautām 

zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu Nr.56580030181 un 56580030144 pašvaldībai piekritīgo statusu. 

2.Iekļaut----------------, mantojamās zemes sastāvā, kā līdzvērtīgu mantojamās zemes platību, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 56580010119 (19,0 ha platība), 56580030144 ( 3,6 ha platība) un 

56580030181 ( 4,0 ha platība), Elkšņu pag., Viesītes nov. 

3. Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 56580010119, 56580030144 un 56580030181 

vienā īpašumā un piešķirt nosaukumu  “Bērziņi”, Elkšņu pag., Viesītes nov.  

Noteikt zemes lietošanas mērķi- 0101- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir lauksaimniecībā. 

Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā.  

 
Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei 

Zināšanai: personai, nodokļu administratorei 

48.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā 

J.Līcis 

J.Līcis-  ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks-  Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Ir sagatavota inventarizācijas lieta pašvaldībai piederošajai būvei Elkšņu pagastā, “Katlu māja”. Īpašums 

nav ierakstīts zemesgrāmatā. Nav veikta arī zemes uzmērīšana.  

Konstatēts, ka nepieciešams veikt zemes uzmērīšanu un uz īpašumu nostiprināt pašvaldībai īpašuma 

tiesības. Īpašums ir iznomāts, nepieciešams pārskatīt nomas maksu, taču tirgus novērtējumu nevar veikt, 

ja nav nostiprinātas īpašuma tiesības. 

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu,  ņemot vērā domes 

Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 14.04.2021. sēdes lēmumu, 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: 

 

              Sagatavot dokumentus Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Katlu māja”, 

Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes nov. ierakstīšanai zemesgrāmatā un nostiprināt Viesītes novada pašvaldībai 

īpašuma tiesības uz to. 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei, pašvaldības juristei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

49.# 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kalna Kormāni”, 

Saukas pag., Viesītes nov. 

J.Līcis 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

2021.gada 13.aprīlī ir saņemts SIA ”MKM GEO”, reģ. Nr. 45403054222, jurid. adrese: Smilšu iela 33-

21, Viesīte, Viesītes nov.,  LV -5237, iesniegums par izstrādāto zemes ierīcības projektu īpašuma  “Kalna 

Kormāni”, Saukas pag.,  Viesītes nov.,  ar kadastra Nr. 56880020013, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu  56880020013. Projektu nepieciešams apstiprināt. 

Pamatojoties uz SIA‘’MKM GEO’’ iesniegumu un Zemes ierīcības likumu, MK Noteikumu Nr. 505 

“Zemes ierīcības projektu izstrādes noteikumi” II daļas 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’’, ņemot vērā domes 

Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 14.04.2021. sēdes lēmumu, 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 ----------------piederošā nekustamā īpašuma “Kalna 

Kormāni”, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56880020013, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 56880020013. 

1.1.Zemes vienībai Nr.1  apmēram 15,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56880020080 saglabāt 

nosaukumu “Kalna Kormāni”, Saukas pag., Viesītes nov. 

        Zemes lietošanas mērķis: 0201  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība. 

1.2. Zemes vienībai N.2  apmēram 16,5  ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56880020081 piešķirt   

nosaukumu “Vidus Kormāni”, Saukas pag., Viesītes nov. 

        Zemes lietošanas mērķis: 0101  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

2.Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā.  

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei  Zināšanai: SIA “MKM GEO”  

50.# 

Par nekustamā īpašuma “Silakalni” , Viesītes pag., Viesītes nov., sadalīšanu 

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

A.Žuks-  Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Saņemts --------------------iesniegums, par nekustamā īpašuma ‘’Silakalni’’, Viesītes pag., Viesītes nov., 

ar kadastra numuru 56350040030  sadalīšanu divās zemes vienībās, saskaņā ar sadalīšanas 

shēmu.   
Konstatēts, ka nepieciešams zemes ierīcības projekts, jo zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

56350040030 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’’, 

ņemot vērā domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 14.04.2021. 

sēdes lēmumu, 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 “Silakalni”, Viesītes pag., Viesītes nov., 

īpašuma kadastra numurs 56350040030,  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56350040030,  divās  

zemes vienībās saskaņā ar grafisko pielikumu, izstrādājot zemes ierīcības projektu.  
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2.Apstiprināt darba uzdevumu un nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādāšanai zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 56350040030  sadalīšanai  (Darba uzdevums un nosacījumu pievienoti 

pielikumā). 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei  

 Zināšanai: personai 

51.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās 1/8 (vienas astotās) domājamās daļas no zemes gabala 

ar kadastra apzīmējumu 56150010724 no nekustamā īpašuma Robežu iela 11, Viesīte, Viesītes 

nov., ar kadastra Nr.56150010724 atsavināšanu 

I.Erte, J.Līcis 

J.Līcis-  ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks-  Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Viesītes novada pašvaldībai pieder 1/8 (viena astotā) domājamā daļa no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 56150010724 no nekustamā īpašuma Robežu iela 11, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra Nr. 

56150010724. Pārējās 7/8 (septiņas astotās) domājamās daļas no zemes gabala un viss būvju īpašums 

pieder--------------------.  

Īpašuma tiesības Viesītes novada pašvaldībai un ------------nostiprinātas Viesītes pilsētas zemesgrāmatā, 

nodalījumā Nr.1000000194435. -----------------ir iesniedzis iesniegumu, ka vēlas iegādāties Viesītes novada 

pašvaldībai piederošo zemes vienības daļu, lai izbeigtu kopīpašuma attiecības. No dokumentiem  redzams, 

ka nav citu īpašuma kopīpašnieku. 

  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 7.punkts nosaka, ka nekustamā 

īpašuma atsavināšanu var ierosināt kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar publisku 

personu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka publiskas 

personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar 

nosacīto cenu. 

-------------------ir persona, kas atbilst 4.panta ceturtās daļas 7.punkta nosacījumiem. Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 5.punkts nosaka, ka ------------------nosūtāms 

atsavināšanas paziņojums. -------------------1/8 (viena astotā) domājamā daļa no zemes gabala jāizpērk 

mēneša laikā pēc paziņojuma saņemšanas. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

8.pantu, tika veikts nekustamā īpašuma tirgus novērtējums. 1/8 astotā domājamā daļa no zemes vienības 

novērtēta par EUR 213 (divi simti trīspadsmit euro un 00 centiem), kas ir vairāk kā kadastrālā vērtība. 

Īpašuma novērtēšanas izmaksas ir EUR 170.00. 

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un pārdošanas cena tiek noteikta EUR 383.00 (trīs simti astoņdesmit 

trīs euro un 00 centi). 

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 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 7.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 37.panta piekto 

daļu, 8.pantu, 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: 

1. Lai izbeigtu kopīpašumu, atsavināt, pārdodot par brīvu cenu --------------kā personai, kurai 

vienīgajai ir pirmpirkuma tiesības,  1/8(vienu astoto) domājamo daļu no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 56150010724 no nekustamā īpašuma Robežu iela 11, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra Nr. 

56150010724, par nosacīto un pārdošanas cenu EUR 383.00 (trīs simti astoņdesmit trīs euro un 00 

centiem). 

2.Nosūtīt paziņojumu un piedāvājumu ------------par domājamo daļu atsavināšanu. 
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3. Pēc ---------------piekrišanas pirkt domājamās daļas par nosacīto un pārdošanas cenu, un 

pārdošanas summas saņemšanu no-----------------,  slēgt pirkuma līgumu un parakstīt nostiprinājumu 

lūgumu tiesai domājamo daļu pāriešanai uz pircēja vārda. 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei, pašvaldības juristei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

52.# 

Par dzīvokļa  atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu. 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

Ar-----------------, ir noslēgts īres līguma par dzīvokli  Meža iela 21-10,  Viesītes, Viesītes nov. 2021.gada 

19.aprīlī viņa 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, 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 Meža iela 21-10, Viesīte, Viesītes nov.,  atsavināšanas procesu. 

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

3.Veikt dzīvokļa īpašuma novērtēšanu atsavināšanai. 
Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei, pašvaldības juristei 

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

 

53.# 

Par telpas iznomāšanu Smilšu ielā 2, Viesīte, Viesītes nov.  

A.Žuks 

J.Līcis-  ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks-  Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Saņemts fiziskas personas  iesniegums  par iespēju nomāt telpu Nr.002-7 Viesītes kultūras pilī, kas 

atrodas Smilšu ielā 2, Viesīte, Viesītes nov., -saimnieciskās darbības veikšanai- manikīra-pedikīra 

pakalpojumu sniegšanai. 

Telpa ir nelabiekārtota, tās platība ir 14,8 kv.mtr. Nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu drīkst piešķirt 

izsoles kārtībā, sākumcenu nosakot pēc tirgus novērtējuma.  
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Ņemot vērā personas iesniegumu par telpu nomu Viesītes novada, Viesītē, Smilšu ielā 2, pamatojoties 

uz likuma ''Par pašvaldībām'' 14.pantu pirmās daļas 2.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 ''Publiskas personas mantas iznomāšanas 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.Uzsākt telpas Nr.002-7  14,8 kv.mtr. platībā, kas atrodas Viesītes kultūras pilī, Smilšu ielā 

2, Viesīte, Viesītes nov., nomas izsoles procesu. 

2.Pasūtīt objekta nomas tirgus vērtību. 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei, pašvaldības juristei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, Viesītes kultūras pils direktorei  

 

54.# 

Par izmaiņām Viesītes novada vēlēšanu komisijas sastāvā 

A.Žuks 

J.Līcis-  ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks-  Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Izskatot Viesītes novada vēlēšanu komisijas locekļu Evitas Čibules,  2021.gada 16.aprīļa iesniegumu, 

Ineses Ponomarenko, 2021.gada 16.aprīļa iesniegumu, Ainas Guoģes, 2021.gada 19.aprīļa iesniegumu, 

kurā lūdz atbrīvot no pienākumu veikšanas Viesītes novada vēlēšanu komisijā, ņemot vērā vēlēšanu 

komisijas locekļu rezerves kandidātu sarakstu, pamatojoties uz likumu „Republikas pilsētu un novadu 

vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums” 1.panta pirmo daļu, 2.panta otro daļu, 11.panta 

pirmo un ceturto daļu, Viesītes novada domes 2017.gada 17.augusta lēmumu Nr.24 (prot.Nr.14) „Par 

Viesītes novada vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu ”, atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, 

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

atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Izbeigt vēlēšanu komisijas locekles Evitas ČIBULES darbību Viesītes novada vēlēšanu 

komisijā. 

2. Izbeigt vēlēšanu komisijas locekles Ineses PONOMARENKO darbību Viesītes novada 

vēlēšanu komisijā. 

3. Izbeigt vēlēšanu komisijas locekles kandidātes Ainas GUOĢES darbību Viesītes novada 

vēlēšanu komisijā. 

4. Viesītes novada vēlēšanu komisijas sastāvā iekļaut un par vēlēšanu komisijas locekli 

apstiprināt: 

4.1. vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu Austru SATURIŅU; 

4.2. vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu Valdu LĀČPLĒSI. 

 

Par vēlēšanu komisijas sastāva izmaiņām pašvaldības  kancelejai paziņot Centrālajai vēlēšanu 

komisijai. 

55.# 

Par Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāja iecelšanu 

A.Žuks 

J.Līcis-  ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks-  Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Izskatot Viesītes novada pašvaldības izpilddirektores S.Lūses ierosinājumu par Viesītes muzeja “Sēlija” 

vadītāju iecelt Ainu Guoģi, ņemot vērā veikto muzeja vadītāja amata pretendenta izvērtējumu 2021.gada 

20.aprīļa pretendentu izvērtēšanas komisijas sēdē, iepazīstoties ar Ainas Guoģes sagatavoto redzējumu, 

vīziju par muzeja nākotni, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21.panta 9.punktu, “Muzeju 

likuma” 6.pantu,  Viesītes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības Nolikumu, atklāti 
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balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, 

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

1. Ar 2021.gada 1.maiju par Viesītes novada pašvaldības iestādes “Viesītes muzejs “Sēlija” 

vadītāju amatā iecelt Ainu Guoģi, ------------- amata klasifikācijas kods 111236. 

2. Amata alga noteikta saskaņā ar Viesītes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības Nolikumu. 

3. Lēmums saskaņošanai nosūtāms Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļai, 

Latvijas Muzeju padomei. 

Zināšanai: Viesītes muzejs “Sēlija”, grāmatvedības un finanšu nodaļa, kancelejai 

56.# 

Par Viesītes muzeja “Sēlija”  

Darbības un attīstības stratēģijas 2021.-2025.gadam apstiprināšanu 

A.Sloga, A.Žuks 

A.Sloga- ziņo par Viesītes novada pašvaldības iestādes Viesītes muzeja “Sēlija” normatīvo aktu 

“Darbības un attīstības stratēģija 2021.-2025.gadam” ar pielikumiem: Krājuma darba politika, 

Pētniecības darba politika, Komunikācijas darba politika. 

Sagatavotais dokuments tiek izskatīts pa sadaļām. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Izskatot Viesītes muzeja “Sēlija” vadītājas Andas Slogas sagatavoto muzeja “Darbības un attīstības 

stratēģiju 2021.-2025.gadam” ar pievienotajiem pielikumiem, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Viesītes muzeja “Sēlija” nolikumu, atklāti balsojot, par- 

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

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

         Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības iestādes Viesītes muzeja “Sēlija” normatīvo aktu 

“Darbības un attīstības stratēģija 2021.-2025.gadam” ar pielikumiem: Krājuma darba politika, 

Pētniecības darba politika, Komunikācijas darba politika. 

Pielikumā “Darbības un attīstības stratēģija 2021.-2025.gadam” ar pielikumie 

57.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašumu “Torņa garāžas”, 

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

noteikumu Nr.2021/ 33 apstiprināšanu 

A.Žuks, I.Erte 

J.Līcis-  ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks-  Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Nekustamais īpašums ‘’Torņa garāžas’’, Saukas pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56880060140 

sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56880060140 ar platību 0.6506 ha. Īpašuma 

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

100000451491. 

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli tiks rīkota 2021.gada  28.maijā  plkst.13.00. Izsoles solis 

EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi). 

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

EUR 1900.00 (viens tūkstotis deviņi simti  euro un 00 centi). Īpašuma kadastrālā vērtība ir zemāka par 
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tirgus novērtējumu. Vērtēšanas izmaksas ir EUR 170.00.Izsoles sākumcena tiek noteikta EUR 2070.00 

(divi tūkstoši septiņdesmit 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’’, atklāti balsojot, par- 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

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

nepiedalās- 1 (Vita Elksne)  pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību 

amatpersonu darbā” paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Viesītes novada dome 

NOLEMJ: 

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

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

56880060140, izsoles sākuma cena  EUR 2070.00 (divi tūkstoši septiņdesmit euro un 00 centi).   

2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus  Nr.2021/ 33. 

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

locekļi: Deputāts Juris Līcis, deputāte Svetlana Andruškeviča, pašvaldības juriste Ināra Erte, finansistes 

p.i. Karīna Frolova. 

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

izdevumā ''Viesītes novada vēstis''. 

APSTIPRINĀTS 

ar Viesītes novada domes 

2021.gada 22.aprīļa sēdes lēmumu Nr.57 (prot.Nr.7) 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 22.aprīļa lēmumam Nr.57  (prot.Nr.7) 

Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

“Torņa garāžas”, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56880060140 

Izsoles noteikumi Nr.2021/33 

1.Vispārīgie noteikumi. 

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

īpašums ‘’Torņa garāžas’’,  Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56880060140, sastāvošs no vienas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56880060140 ar platību 0.6506  ha.  

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

100000451491.Turpmāk īpašums. 

1.2.Apgrūtinājumi: 

1.2.1. Ceļa servitūta teritorija  0.0132 ha. 

1.2.2. Ceļa servitūta teritorija  0.0229 ha 

1.2.3. Dabas parka zonas teritorija  0.6506 ha. 

1.3. Uz zemes vienības atrodas citām personām valdījumā esošas būves, kuras nav ierakstītas zemesgrāmatā. 

1.4. Īpašuma  izsoles sākumcena – 2070.00 EUR (divi tūkstoši septiņdesmit  euro un 00 centi). 

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

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

mutiskā izsolē. 

1.7.Drošības nauda jāiemaksā līdz 2021.gada 27.maijam Viesītes novada pašvaldībai reģ.Nr.90000045353,  

bankā: SEB banka, konta Nr.LV66UNLA0009013130395. 
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1.8.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  – 207.00 EUR (divi simti septiņi euro un 00 centi) ar norādi ‘’Torņa garāžas’’, Saukas pag., 

Viesītes nov. 

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

pielaisti. 

4.Dalībnieku reģistrācijas kārtība. 

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Viesītes pašvaldības administrācijā ne vēlāk kā līdz 2021.gada 27.maijam 

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 28.maijā  plkst.13.00. 

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

apvienojamo pašvaldību finanšu komisijā, ja tas nepieciešams. 

6.3.Pēc izsoles vai apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas piekrišanas pārdošanai saņemšanas  nosolītājam 

tiek izrakstīts rēķins. 

7.Līguma slēgšanas un norēķina kārtība. 

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

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

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

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

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

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

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

normatīvo aktu prasībām. 

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

ieguvējs. 

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

izsoles komisijas veiktajām darbībām piecu dienu laikā no  izsoles dienas. 

8.Nenotikusi izsole. 

8.1.Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

8.1.1. īpašumu pērk vienīgā uz pirmpirkumu tiesīgā persona; 

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

8.1.3. sākumcena nav pārsolīta; 

8.1.4. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 

8.1.5. nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu. 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                                                A.Žuks 

 

Domes sēde beidzas plkst.16.10 

Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks 2021.gada 20.maijā 

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 

28.04.2021. 

 

Protokoliste               (personiskais paraksts)                                                                 D.Vītola 

     28.04.2021. 

 

 

http://www.viesite.lv/

