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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 20.maijā                                                                                                                      Nr.9 

 

Sēde sasaukta  plkst.14.00  

Sēdi atklāj  plkst.14.00 

 

Sēdi vada: 

Novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks  

 

Sēdi protokolē: 

Pašvaldības kancelejas vadītāja Daina Vītola 

 

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

Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups. 

 

Nepiedalās: Modris Lāčplēsis- darbs kooperatīvajā sabiedrībā “Poceri” 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Sanita Lūse- pašvaldības izpilddirektore 

Ināra Erte- pašvaldības juriste 

Karīna Frolova- finansiste 

Liene Maisaka- projektu administratore 

Aina Guoģe- Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāja 

Māris Blitsons- SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs 

 

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs        

Alfons Žuks  atklāj domes sēdi 

 

A.Žuks – Ierosina darba kārtībā papildus iekļaut 44.-50.jautājumu un apstiprināt domes sēdes darba 

kārtību ar 50.jautājumiem 

Deputātiem iebildumu nav.  

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

Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas- nav, Viesītes novada dome 

NOLEMJ:                       

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 50.jautājumiem. 

Informatīvie jautājumi:  

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes loceklis Māris Blitsons- ziņo par Viesītes pirts finansiālo 

stāvokli, par nomniekiem, par zaudējumiem 2019.gadā un 2020.gadā. 

Ziņo par uzņēmuma sniegto pakalpojumu tarifiem (ūdens, apkure, kanalizācija, īre, apsaimniekošana, 

atkritumi, pirts). Īre tā ir apmēram, pārējās nozarēs tarifiem jābūt lielākiem, jo ieņēmumi nesedz 

izdevumus.  Liels ir nolietojums, uz nolietojuma rēķina dzīvo, attīstībai naudas nav.  

mailto:dome@viesite.lv
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Lai notiktu attīstība ir jāceļ tarifi. 

J.Līcis- pakalpojumi maksā tik cik maksā. 

P.Līcis- lai pārdotu Viesītes pirts ēku vispirms jāizdomā kur likt ātro palīdzību un zobārstu. 

Variants būtu uz bijušās arodvidusskolas darbnīcu korpusu, līdzās VUGD postenim. Jautājums jārisina. 

Sniegto informāciju deputāti pieņem zināšanai.  

 novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, izpilddirektore Sanita Lūse – ziņo par 

saimnieciskajiem darbiem, kas notiek novada teritorijā  

Ar informāciju var iepazīties pašvaldības mājaslapā www. viesite.lv sadaļā Normatīvie akti Protokoli. 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā pasažieru autobusa VAN HOOL ACRON 815 

atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

2. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās kravas kastes MERCEDES BENZ 608  ar 

reģ.Nr.AN8981, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

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

reģ. Nr.TD1430, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

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

reģ. Nr.TD1429, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

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

reģ.Nr.TC2563, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

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

reģ. Nr.TC1397, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

7. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās motorlaivas FIBER FLEET ar reģ. Nr.LZ1985, 

atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

8. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mazgraudiņi”, Elkšņu pagastā  

atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

9. Par telpu iznomāšanu Smilšu ielā 2, Viesītē un nomas izsoles noteikumu Nr.2021/34 

apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

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

atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/35 

apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

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

atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/36 

apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

12. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kalnlejas”, Elkšņu pagastā, 

atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/37 apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 
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13. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Raiņa iela 3B, Viesīte, Viesītes 

nov., atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/38 

apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

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

izvešanai. 

Ziņo: A.Žuks 

15. Par iepirkuma veikšanu Saukas ciema kanalizācijas sūkņu stacijas un notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtas projektēšanas un celtniecības darbiem. 

Ziņo: A.Žuks 

16. Par nolietoto pamatlīdzekļu norakstīšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

17. Par atļauju izslēgt no grāmatvedības uzskaites parādus. 

Ziņo: A.Žuks 

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

19. Par vecāku līdzfinansējuma parāda dzēšanu Sēlijas Sporta skolas audzēkņiem. 

Ziņo: A.Žuks 

20. Par vecāku līdzfinansējuma parāda dzēšanu Viesītes Mūzikas un mākslas skolas  audzēkņiem. 

Ziņo: A.Žuks 

21. Par papildinājumiem un grozījumiem Viesītes novada pašvaldības institūciju amatu 

klasifikācijas sarakstā. 

Ziņo: A.Žuks, S.Lūse 

22. Par Viesītes muzeja “Sēlija” nodaļas “Paula Stradiņa skola” ēkas fasādes atjaunošanu. 

Ziņo: A.Žuks  

23. Par PII “Zīlīte” āra teritorijas labiekārtošanu. 

Ziņo: A.Žuks 

24. Par Viesītes vidusskolas ēdnīcas telpu remontu. 

Ziņo: A.Žuks  

25. Par finansējumu Pavasara ielas Viesītē atsevišķu posmu asfaltēšanai. 

Ziņo: A.Žuks 

26. Par finansējumu strītbola laukuma izveidei Saukas pagasta Lones ciemā. 

Ziņo: A.Žuks 

27. Par pašvaldības līdzfinansējumu Imanta Ziedoņa fondam “Viegli”. 

Ziņo: A.Žuks 

28.Par pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītājas iecelšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

29.Par naudas balvu piešķiršanu skolēniem un pedagogiem par sasniegumiem 

2020./2021.mācību gadā. 

Ziņo: A.Žuks 

30. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

Ziņo: S.Lūse 

31. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Viesītes komunālā pārvalde” par ūdensapgādes un 

kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu. 

Ziņo: M.Blitsons 

32. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Viesītes komunālā pārvalde” par atkritumu 

apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu. 

Ziņo: M.Blitsons 

33. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Viesītes komunālā pārvalde” par siltumapgādes 

pakalpojumu sniegšanu. 

Ziņo: M.Blitsons 

34. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

Ziņo: J.Līcis 
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35. Par zemes nomas līgumu slēgšanu un laušanu. 

Ziņo: J.Līcis 

36.Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

37. Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

38. Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā. 

Ziņo: J.Līcis 

39. Par nosaukuma maiņu zemes īpašumam. 

Ziņo: J.Līcis 

40. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Meža Drusti”, Viesītes pag., Viesītes 

nov. 

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. 

Ziņo: J.Līcis 

42. Par nekustamā īpašuma “Klauces karjers”, Elkšņu pag., Viesītes nov., sadalīšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

43. Par kadastra datu aktualizāciju. 

Ziņo: J.Līcis 

PAPILDUS JAUTĀJUMI: 

44. Par Civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu. 

Ziņo: Z.Avens 

45. Par Grantu konkursa rezultātu apstiprināšanu. 

Ziņo: L.Maisaka 

46.Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kneses”, Saukas pagasts, 

atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/39 apstiprināšanu. 

Ziņo: I.Erte 

47. Par finansējuma piešķiršanu Sēlijas Sporta skolas sporta zāles jumta siltināšanai. 

Ziņo: A.Žuks 

48. Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā. 

Ziņo: A.Žuks 

49. Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā. 

Ziņo: A.Žuks 

50. Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā. 

Ziņo: A.Žuks 

 

1.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā autobusa VAN HOOL ACRON 815 ar reģistrācijas 

Nr.FS502  atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

     Saskaņā ar 2021. gada 7.maijā notikušo atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli Viesītes novada 

pašvaldībai piederošajam autobusam VAN HOOL ACRON 815, ar reģ. Nr. FS502, 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 22.aprīļa lēmumu Nr.16 (prot.Nr.7) ''Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā pasažieru 

autobusa VAN HOOL ACRON 815 atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu  soli un izsoles noteikumu 

Nr.2021/20  apstiprināšanu’’, Viesītes novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības 



5 

 

uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 

12.maija sēdes ierosinājumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par- 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), 

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

1. Apstiprināt 2021.gada 7.maija, Viesītes novada pašvaldībai piederošā autobusa VAN HOOL 

ACRON 815, ar reģ. Nr. FS502, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokolu.  

Objekta nosolītā cena: EUR 910.00 (deviņi simti desmit euro un 00 centi).  

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

3. Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma pārdošanu 

un parakstīt nostiprinājuma lūgumu. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei līguma un nostiprinājuma lūguma sagatavošanai 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 
2.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās kravas kastes MERCEDES BENZ 608 ar 

reģistrācijas Nr. AN8981  atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola 

apstiprināšanu 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

     Saskaņā ar 2021. gada 7.maijā notikušo atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli Viesītes novada 

pašvaldībai piederošajai kravas kastei MERCEDES BENZ 608, ar reģ. Nr. AN8981, 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 22.aprīļa lēmumu Nr.17 (prot.Nr.7) ''Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās kravas kastes 

MERCEDES BENZ 608 atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/21 

apstiprināšanu’’, Viesītes novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites 

kārtošanas un organizēšanas metodiku, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 12.maija sēdes 

ierosinājumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par- 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2021.gada 7.maija Viesītes novada pašvaldībai piederošās kravas kastes 

MERCEDES BENZ 608, ar reģ. Nr. AN8981, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli 

izsoles protokolu.  Objekta nosolītā cena: EUR 730.00 (septiņi simti trīsdesmit euro un 00 

centi).  

2. Objektu nosolīja dalībnieks ar Nr. 2 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību CARLUX, reģ. Nr. 

40103758936, jurid.adrese: Pulkveža Brieža iela 22-46, Sigulda, Siguldas nov., LV 2510.  

3. Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma pārdošanu 

un parakstīt nostiprinājuma lūgumu. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei līguma un nostiprinājuma lūguma sagatavošanai 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

 
3.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā motocikla HUSQVARNA 258MT ar reģistrācijas .Nr. 

TD1430  atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 
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     Saskaņā ar 2021. gada 7.maijā notikušo atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli Viesītes novada 

pašvaldībai piederošajam motociklam HUSQVARNA 258MT, ar reģ. Nr. TD1430, 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 22.aprīļa lēmumu Nr.18 (prot.Nr.7) ''Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā moto 

transportlīdzekļa HUSQVARNA 258MT atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles 

noteikumu Nr.2021/22 apstiprināšanu’’, Viesītes novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu 

grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 

2021.gada 12.maija sēdes ierosinājumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par- 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), 

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

1. Apstiprināt 2021.gada 7.maija Viesītes novada pašvaldībai piederošā motocikla 

HUSQVARNA 258MT, ar reģ. Nr. TD1430, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli 

izsoles protokolu.  Objekta nosolītā cena: EUR 1010.00 (viens tūkstotis desmit euro un 00 

centi).  

2. Objektu nosolīja dalībnieks ar Nr. 5 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību CARLUX, reģ. Nr. 

40103758936, jurid.adrese: Pulkveža Brieža iela 22-46, Sigulda, Siguldas nov., LV- 2510.  

3. Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma pārdošanu 

un parakstīt nostiprinājuma lūgumu. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei līguma un nostiprinājuma lūguma sagatavošanai 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

 

4.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā motocikla HUSQVARNA 258MT ar reģistrācijas Nr. 

TD1429    atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli  

izsoles protokola apstiprināšanu 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

     Saskaņā ar 2021. gada 7.maijā notikušo atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli Viesītes novada 

pašvaldībai piederošajam motociklam HUSQVARNA 258MT, ar reģ. Nr. TD1429, 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 22.aprīļa lēmumu Nr.19 (prot.Nr.7) ''Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā moto 

transportlīdzekļa HUSQVARNA 258MT atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu  soli un izsoles 

noteikumu Nr.2021/23  apstiprināšanu’’, Viesītes novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu 

grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 

2021.gada 12.maija sēdes ierosinājumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par- 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), 

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

1. Apstiprināt 2021.gada 7.maija Viesītes novada pašvaldībai piederošā motocikla 

HUSQVARNA 258MT, ar reģ. Nr. TD1429, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli 

izsoles protokolu.  Objekta nosolītā cena: EUR 1000.00 (viens tūkstotis  euro un 00 centi). 

2. Objektu nosolīja dalībnieks ar Nr. 8 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību CARLUX, reģ. Nr. 

40103758936, jurid.adrese: Pulkveža Brieža iela 22-46, Sigulda, Siguldas nov., LV 2510.  

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 
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5.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā motocikla HUSQVARNA 258MT ar reģistrācijas Nr. 

TC1397  atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

     Saskaņā ar 2021. gada 7.maijā notikušo atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli Viesītes novada 

pašvaldībai piederošajam motociklam HUSQVARNA 258MT, ar reģ. Nr. TC1397, 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 22.aprīļa lēmumu Nr.21 (prot.Nr.7) ''Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā moto 

transportlīdzekļa HUSQVARNA 258MT atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu  soli un izsoles 

noteikumu Nr.2021/25  apstiprināšanu’’, Viesītes novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu 

grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 

2021.gada 12.maija sēdes ierosinājumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par- 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), 

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

1. Apstiprināt 2021.gada 7.maija Viesītes novada pašvaldībai piederošā motocikla 

HUSQVARNA 258MT, ar reģ. Nr. TC1397, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli 

izsoles protokolu.  Objekta nosolītā cena: EUR 1350.00 (viens tūkstotis  trīs simti piecdesmit 

euro un 00 centi) 

2. Objektu nosolīja dalībnieks ar Nr. 7-----------------------.   

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 

 

 

6.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā motocikla HUSQVARNA 258MT ar reģistrācijas Nr. 

TC2563  atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli 

izsoles protokola apstiprināšanu 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

     Saskaņā ar 2021. gada 7.maijā notikušo atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli Viesītes novada 

pašvaldībai piederošajam motociklam HUSQVARNA 258MT, ar reģ. Nr. TC2563, 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 22.aprīļa lēmumu Nr.20 (prot.Nr.7) ''Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā moto 

transportlīdzekļa HUSQVARNA 258MT atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu  soli un izsoles 

noteikumu Nr.2021/24  apstiprināšanu’’, Viesītes novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu 

grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodiku, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 

2021.gada 12.maija sēdes ierosinājumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par- 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), 

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

 



8 

 

1. Apstiprināt 2021.gada 7.maija Viesītes novada pašvaldībai piederošā motocikla 

HUSQVARNA 258MT, ar reģ. Nr. TC2563, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli 

izsoles protokolu.  Objekta nosolītā cena: EUR 910.00 (deviņi simti desmit euro un 00 centi).   

2. Objektu nosolīja dalībnieks ar Nr. 4 Viesītes pagasta zemnieku saimniecība ‘’Palmas’’, reģ. Nr. 

40001023119, jurid. adrese: ‘’Palmas’’, Viesītes pag., Viesītes nov.   

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 

 

 

7.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās motorlaivas FIBER FLEET ar reģistrācijas 

Nr. LZ1985  atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli  

izsoles protokola apstiprināšanu 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

     Saskaņā ar 2021. gada 7.maijā notikušo atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli Viesītes novada 

pašvaldībai piederošajai motorlaivai FIBER FLEET, ar reģ. Nr. LZ1985, 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 22.aprīļa 

lēmumu Nr.22 (prot.Nr.7) ''Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās motorlaivas FIBER FLEET 

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

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

metodiku, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 12.maija sēdes ierosinājumu (prot.Nr.5), 

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

Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2021.gada 7.maija Viesītes novada pašvaldībai piederošās motorlaivas FIBER 

FLEET, ar reģ. Nr. LZ1985, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokolu.  

Objekta nosolītā cena: EUR 620.00 (seši simti divdesmit 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 

 
8.# 

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

Viesītes nov.  ar kadastra Nr. 56580020115, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles 

protokola apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Ar  2021.gada 18.marta Viesītes novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.5, lēmums Nr.29), 

nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Mazgraudiņi”, Elkšņu pag., Viesītes nov.ar kadastra Nr. 

56580020115, ar zemes kopējo platību  4.94 ha,  par izsoles sākuma cenu EUR 9900.00. 
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Uz nekustamo īpašumu Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības nostiprinātas Elkšņu pagasta 

zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1000 0060 5363. 

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

noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrēts viens dalībnieks. Nosolīta cena EUR 10000.00. Nekustamo īpašumu 

nosolīja dalībnieks Nr.1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Sīpoli’’, reģ. Nr. LV45401010897, 

jurid.adrese: “Ezerlīči-1”, Elkšņu 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 “Mazgraudiņi”, 

Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56580020115, ar zemes kopējo platību 4,94 ha, atsavināšanu  

izsolē par nosolīto summu EUR 10000.00. 

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 2021.gada 

30.martā EUR 

Izsoles 

sākumcena 

9000.00 1087.00 1151.00 9900.00 

 

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 12.maija sēdes ierosinājumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par- 8 

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

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

1. Apstiprināt  2021. gada 30.aprīļa,  Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Mazgraudiņi”, Elkšņu pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56580020115, ar zemes kopējo 

platību 4,94 ha,  atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles rezultātus un protokolu.  

Objekta nosolītā cena:  EUR 10000.00 (desmit tūkstoši euro un 00 centi). Objektu nosolītājs 

ir dalībnieks ar  Nr.1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sīpoli”, reģ. Nr. LV45401010897, 

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

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 

“Mazgraudiņi”, Elkšņu pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56580020115, ar zemes kopējo 

platību 4.94 ha, atsavināšanai par nosolīto cenu EUR 10000.00. 

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

līgumu ar nosolītāju par nosolīto summu EUR 10000.00. 

5. Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma pārdošanu 

un parakstīt nostiprinājuma lūgumu. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei līguma un nostiprinājuma lūguma sagatavošanai 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 
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9.# 

Par telpu iznomāšanu Smilšu ielā 2, Viesīte, Viesītes nov. un  

nomas izsoles noteikumu Nr.2021/  34   apstiprināšanu 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Persona  ir iesniegusi iesniegumu par iespēju nomāt nedzīvojamo telpu Nr.002-7   būvē ar kadastra 

apzīmējumu 56150010432001, kas atrodas Smilšu ielā 2, Viesīte, Viesītes nov., komercdarbībai- 

skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai. Telpa ir labiekārtota, tās platība ir 14.8 kv.mtr. 

Ar 2021.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.30 , prot.Nr.53 ‘’Par telpas iznomāšanu Smilšu ielā 2, Viesītē’’  

nolemts, ka telpu drīkst iznomāt, jo tā nav nepieciešamas pašvaldības funkciju veikšanai.  Ir veikts telpas 

nomas tirgus novērtējums. Noteikta viena kvadrātmetra cena -EUR 1.85 (viens euro un 85 centi)  par 

kv.mtr. 

2018.gada 20.februāra Ministru kabineta noteikumu ‘’Publiskas personas mantas iznomāšanas 

noteikumi’’ 23.punkts nosaka, ka nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Tiek nolemts rīkot 

mutisku izsoli. Informācija par objekta nomu ir publicējama  pašvaldības mājaslapā www.viesite.lv. 

Jāapstiprina izsoles noteikumi. 

Ņemot vērā  personas iesniegumu par telpas nomu Viesītes novada, Viesītē, Smilšu ielā 2, 

pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 14.pantu pirmās daļas 2.punktu un LR Ministru kabineta 

2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 ''Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi’’, ņemot 

vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 12.maija sēdes ierosinājumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par- 

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

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

1.Uzsākt mutiskas izsoles procedūru Viesītes novada pašvaldībai piederošajai labiekārtotai 

būves ar kadastra apzīmējumu 56150010432001, telpai Nr.002-7, ar platību 14.8 kv.mtr., kas atrodas  

Viesītes novada, Viesītē, Smilšu ielā 2. 

2.Iznomāt telpu uz 10 gadiem, piemērojot mutisku izsoli, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.   

3.Noteikt telpas nomas kvadrātmetra izsoles sākumcenu  EUR 1.85 euro par 1 kv.mtr., 

saskaņā ar tirgus novērtējumu. 

4. Noteikt izsoles soli EUR 0,01(nulle komats nulle viens euro) par vienu kv.mtr. 

5. Ievietot sludināju pašvaldības mājaslapā atbilstoši normatīvajiem aktiem, nosakot pretendentu 

pieteikšanos līdz 2021.gada 27.maijam, darba laikā. 

6. Rīkot mutisku izsoli 2021.gada 28.maijā plkst.  8.30   Brīvības ielā 10, Viesītē. 

7. Papildus nomas maksai maksājuma maksa par siltuma patēriņu, elektroenerģiju, ūdeni un 

kanalizāciju, atkritumu apsaimniekošanu, kā arī PVN 21%. 

8. Apstiprināt izsoles noteikumus Nr.2021/  34.  

9.  Izveidot izsoles komisiju šādā sastāvā: 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. 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Viesītes novada domes 

2021.gada 20.maija sēdes lēmumu Nr.9 (prot.Nr.9) 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 20.maija lēmumam Nr.9 (prot.Nr.9) 

Nomas tiesību mutiskas izsoles noteikumi Nr.2021/  34 

Viesītes novada Viesītē 

1. Vispārīgie noteikumi 

http://www.viesite.lv/
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1.1. Izsoles noteikumi izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 

20.februāra noteikumu Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 2. nodaļu, kas nosaka 

kārtību, kādā mutiskā izsolē tiks izsolītas nomas tiesības nomas objektam: nedzīvojamai telpai 14,8 

m2 kopplatībā (Nr.002-7), telpu grupas kadastra apzīmējums 56150010432001, adresē: Smilšu iela 

2, Viesīte, Viesītes nov., LV 5237 (turpmāk tekstā – Objekts). 

1.2. Izsoli organizē Viesītes novada domes ievēlēta izsoles  komisija (turpmāk – Komisija); 

1.3. Izsoles mērķis – Objekta iznomāšana par iespējami augstāku nomas maksu. 

1.4. Izsole tiek veikta par Objekta ikmēneša kvadrātmetra nomas maksas lielumu. Izsoles sākuma 

cena (kvadrātmetra nosacītā ikmēneša nomas maksa) ir noteikta  ar licencēta vērtētāja novērtējumu; 

1.5. Nomas līgums ar izsoles uzvarētāju tiek slēgts uz 10 gadiem, ar tiesībām pagarināt nomas līguma 

termiņu, ievērojot likumā „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 

noteikto nomas līguma termiņa ierobežojumu; 

1.6. Ar noteikumiem var iepazīties mājas lapā internetā www.viesite.lv vai Viesītes novada 

pašvaldības kancelejā, Brīvības ielā 10, Viesītē, darba laikā; 

1.7. Interesentiem ir tiesības veikt nomas objekta apskati no 21.05.2021. līdz 27.05.2020. darba laikā, 

iepriekš saskaņojot laiku ar Viesītes kultūras pils direktori Raisu Vasiļjevu  pa tel. 26513349 vai e-pastu 

raisa.vasiljeva@viesite.lv. Izsolē nevar piedalīties pretendents, kuram ir nenokārtotas maksājumu 

saistības ar Viesītes novada pašvaldību (nekustamā īpašuma nodokļa, nomas maksājumi). 

2. Izsoles objekts un nosacītā cena 

2.1. Izsoles Objekts ir nomas tiesības, kas tiek izsolītas mutiskā izsolē, turpmāk tekstā – Izsole. 

Informācija par izsoles Objektu ir pievienota Nolikuma 1. pielikumā. 

2.2. Objekta lietošanas mērķis – komercdarbībai. 

2.3. Objekta sastāvs: nedzīvojamā telpa 002-7  14,8 m2 platībā, būves kadastra apzīmējums 

56150010432001. 

2.4. Objekta izsoles nosacītā cena:1,85 EUR mēnesī (bez PVN) par kv.mtr. 

2.5. Izsoles solis :  0,01 EUR par kv.mtr. 

2.6. Papildus jāmaksā PVN 21 %. 

3. Izsoles pretendenta pieteikums 

3.1. Persona, kura vēlas nomāt Objektu (turpmāk tekstā – Pretendents), iesniedz Iznomātajam, 

noformējot atbilstoši pievienotajam paraugam (pielikumā Nr.2) pieteikumu, norādot šādu informāciju: 

3.1.1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi; 

3.1.2. juridiska persona (arī personālsabiedrība) – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un 

juridisko adresi;  

3.1.3. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu; 

3.1.4. elektroniskā pasta adresi (ja ir), tālr. Nr., faksa Nr. (ja ir);  

3.1.5. objekta adresi, kadastra numuru un platību;  

3.1.6. nomas laikā plānotās darbības nomas objektā; vēlamo nomas termiņu, kas nepārsniedz 

Noteikumos noteikto maksimālo nomas termiņu 

4. Izsoles vieta un laiks, mutiskās izsoles kārtība  

4.1. Izsole notiks 2021. gada 28.maijā plkst. 8.30 Viesītes novada pašvaldības telpās Brīvības ielā 

10, Viesīte, Viesītes nov.,2.stāvā. 

4.2. Nomas izsoles pieteikums jāiesniedz darba laikā līdz 2021.gada 27.maijam (ieskaitot)  Viesītes 

novada pašvaldībai Brīvības ielā 10, Viesīte, Viesītes nov. 

4.3. Iznomātājs reģistrē saņemtos pieteikumus to saņemšanas secībā, norādot saņemšanas datumu un 

laiku, kā arī nomas tiesību Pretendentu.  

4.4. Nomas tiesību Pretendentam ir tiesības piedalīties mutiskā izsolē, ja pieteikums iesniegts 

publikācijā norādītajā termiņā.  

4.5. Mutisko izsoli publikācijā norādītajā izsoles datumā, laikā un vietā rīko komisija. Izsole notiek 

ar augšupejošu soli. Solīšana sākas no nomas objektam nosacītā nomas maksas apmēra un notiek tikai 

pa noteikto izsoles soli. 

4.6.  Nomas tiesību pretendenti pirms mutiskās izsoles sākuma ar parakstu apliecina, ka iepazinušies 

ar izsoles norises kārtību. Nomas tiesību pretendentu sarakstā ieraksta katra pretendenta vārdu un 

uzvārdu vai nosaukumu, kā arī pretendenta pārstāvja vārdu un uzvārdu. 

4.7.  Atsakoties no turpmākas solīšanas, katrs izsoles dalībnieks nomas tiesību pretendentu sarakstā 

ar parakstu apliecina savu pēdējo solīto nomas maksas summu. Mutisko izsoli protokolē. 

http://www.viesite.lv/
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4.8.  Mutiskās izsoles rezultātus apstiprina Viesītes novada dome  un 10 darbdienu laikā pēc izsoles 

rezultātu apstiprināšanas  lēmumu publicē vai nodrošina attiecīgās informācijas publicēšanu tīmekļvietnē 

www.viesite.lv 

4.9.  Ja publikācijā norādītajā pieteikumu iesniegšanas termiņā neviens nomas tiesību pretendents 

nav pieteicies, iznomātājs lemj par tālāko rīcību. 

4.10. Ja mutiskai izsolei piesakās tikai viens nomas tiesību pretendents, izsoli atzīst par notikušu. 

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

izsoles sākumcenu. 

4.11. Ja mutiskai izsolei piesakās vairāki nomas tiesību pretendenti un neviens nomas tiesību 

pretendents nepārsola izsoles sākumcenu, izsoli atzīst par nenotikušu un lemj par tālāko rīcību. 

4.12. Iznomātājs nomas līgumu slēdz ar to nomas tiesību pretendentu, kurš nosolījis visaugstāko 

nomas maksu. Nomas tiesību pretendents paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt 

nomas līgumu ar iznomātāju saskaņotā saprātīgā termiņā, kas nav garāks par 15 darbdienām no nomas 

līguma projekta nosūtīšanas dienas. Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu 

neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas 

līguma slēgšanas ir atteicies. 

4.13.  Ja nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas līgumu, 

iznomātājam ir tiesības secīgi piedāvāt slēgt nomas līgumu tam pretendentam, kurš nosolīja nākamo 

augstāko nomas maksu.  

5.Komisijas tiesības un pienākumi 

5.1.Komisijas sastāv no 5 locekļiem. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs.  

5.2.Nomas izsoli Komisijas protokolē. Komisija atbild par izsoles norisi un ar to saistīto lēmumu 

pieņemšanu. 

5.3. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tās sēdē piedalās vismaz 3 no Komisijas locekļiem.  

5.4. Komisijai ir šādi pienākumi:  

5.4.1. rīkot nomas izsoli noteiktajā termiņā;  

5.4.2. pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu un parakstīt izsoles protokolu; 

5.4.3. atbildēt uz Pretendentu jautājumiem;  

5.4.4. mutiski paziņot visiem izsoles dalībniekiem izsoles rezultātu un pieņemt parakstus par pēdējo 

nosolīto summu.  

6. Līguma slēgšana 

6.1. Nomas līgumu (Nolikuma 3. pielikums) Iznomātājs slēdz Noteikumos noteiktajā kārtībā ar to 

nomas tiesību Pretendentu, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu un atbilst Nolikumā noteiktajiem 

prasībām. 

 

Novada domes priekšsēdētājs                                                                                       A.Žuks 

 

10.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašuma “Laukmales”, Viesītes 

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

noteikumu Nr.2021/ 35 apstiprināšanu 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Nekustamais īpašums ‘’Laukmales’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56350130082  

sastāv no 1(vienas) zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 56350130076 ar platību 3.65 ha. Īpašuma 

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

1000 0061 0043. 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 21.jūnijā  plkst.9.00. Izsoles solis EUR 

100.00 (viens simts euro un 00 centi). 
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Pirmās izsoles sākuma cena tika noteikta EUR 10500.00 (desmit tūkstoši pieci simti 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 8400.00 (astoņi tūkstoši četri simti euro un 00 

centi). Jāapstiprina izsoles noteikumi.  

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

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

pirmās daļas 1.punktu, 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 12.maija sēdes ierosinājumu (prot.Nr.5), 

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

Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome 

NOLEMJ: 

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

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Laukmales”, Viesītes pag., Viesītes nov.,  ar 

kadastra numuru 56350130082, izsoles sākumcena  EUR 8400.00 (astoņi  tūkstoši četri simti 

euro un 00 centi). 

2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības izsoles Noteikumus Nr.2021/35.  

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

komisijas locekļi: Deputāts Juris Līcis, nekustamo īpašumu speciāliste Svetlana Puzāne, 

pašvaldības juriste Ināra Erte, finansistes p.i. Karīna Frolova. 

4. 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 20.maija sēdes lēmumu Nr.10 (prot.Nr.9) 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 20.maija lēmumam Nr.10 (prot.Nr.9) 

 

Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

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

atkārtotas, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli 

Izsoles noteikumi Nr.2021/35 

Viesītes novada Viesītē 

1. Vispārīgie noteikumi. 

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

nekustamais īpašums ‘’Laukmales’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr.56350130082, kas sastāv no 

vienas zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 56350130076  ar platību  3,65 ha - „nekustamais īpašums”.  

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

Nr.100000610043.  Turpmāk īpašums. 

1.2. Apgrūtinājumi: nav. 

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

1.4. Uz zemes vienības neatrodas būves. 

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

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

1.6. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – 8400.00 EUR (astoņi tūkstoši četri simti euro un 00 centi). 

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

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

cenu piedāvās, mutiskā izsolē. 

http://www.viesite.lv/


14 

 

1.9. Drošības nauda jāiemaksā līdz 2021.gada 19.jūnijam 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  – 840.00 EUR (astoņi simti četrdesmit euro un 00 centi), ar  norādi “Laukmales’’, 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 19.jūnijam 

plkst.12.00,  Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov., vai elektroniski  ar elektronisko parakstu uz epastu: 

dome@viesite.lv 

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

4.1.1.  Fiziskām personām:  

4.1.1.1. Pieteikums 

4.1.1.2. Personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles.  

4.1.2. Juridiskām personām:  

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

4.1.2.2. personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles; 

4.1.2.5. pieteikums.  

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

numuru.  

5. Izsoles norise. 

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

2021.gada 21.jūnijā  plkst.9.00. 

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

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

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

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

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

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

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

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

dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto visaugstāko piedāvāto cenu un 

fiksē to ar piesitienu. Pēdējais piesitiens aizstāj izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš ir pieņēmis vairāksolījumu, 

un šis piesitiens noslēdz pārdošanu. Ja vairāki dalībnieki nosauc vienu visaugstāko cenu, izsoles vadītājs kā 

solījumu pieņem tikai pirmo cenas pieteikumu. 

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

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

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

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

izsoles dalībniekam, kas nosolījis nākamo augstāko cenu. 

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

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

atmaksāta, pārskaitot uz kontu, no kura summa saņemta. 

5.7.  
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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, līdz 2021.gada 29.jūnijam (ieskaitot), saskaņā ar 

saņemto rēķinu, ir jānomaksā summa, ko veido starpība starp nosolīto cenu un drošības naudu, un jānoslēdz 

pirkuma līgums. 

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

ieguvējs. 

7.4. 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 

 

11.# 

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

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

Nr.2021/36 apstiprināšanu 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

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

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

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

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

pamatojoties uz likuma ‘’Par zemes privatizāciju lauku apvidos’’ noteikumiem.Īpašums ir starpgabals, jo 

nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam. 

Atkārtota, atklāta, mutiska izsole tiks rīkota  2021.gada 21.jūnijā  plkst.9.30. Izsoles solis EUR 

100.00 (viens simts euro un 00 centi). Pirmās izsoles sākuma cena tika noteikta EUR 6800.00 (seši tūkstoši 

astoņi simti 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 5440.00 (pieci tūkstoši četri simti četrdesmit 

euro un 00 centi). Jāapstiprina izsoles noteikumi.  
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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 12.maija sēdes ierosinājumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, 

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

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

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

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

56350110152,  izsoles sākumcena  EUR 5440.00 (pieci  tūkstoši četri simti četrdesmit euro un 00 centi). 

2. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības izsoles Noteikumus Nr.2021/36. 

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

komisijas locekļi: Deputāts Juris Līcis, nekustamo īpašumu speciāliste Svetlana Puzāne, pašvaldības 

juriste Ināra Erte, finansistes p.i. Karīna Frolova. 

4.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 20.maija sēdes lēmumu Nr.11 (prot.Nr.9) 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 20.maija lēmumam Nr.11 (prot.Nr.9) 

Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Osīši”, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56350110152 

atkārtotas, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli 

Izsoles noteikumi Nr.2021/36 

Viesītes novada Viesītē 

 

1. Vispārīgie noteikumi. 

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

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

zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 56350110106  ar platību  2.64 ha - „nekustamais īpašums”.  

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

Nr.100000610422.  Turpmāk īpašums. 

1.2. Apgrūtinājumi: nav. 

1.3. Nav personu, kurām ir  pirmpirkuma tiesības uz īpašumu. Ir noslēgts zemes nomas līgums līdz 2024.gada 

31.decembrim. Pircējam jāpārņem nomas līguma saistības. 

1.4. Uz zemes vienības neatrodas būves. 

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

1.7. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – 5440.00 EUR (pieci tūkstoši četri simti četrdesmit 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 19.jūnijam 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. 

1.12.  

http://www.viesite.lv/
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2. Informācijas publicēšanas kārtība. 

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

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

3. Izsoles dalībnieki. 

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt: 

3.1.1.fiziskas personas; 

3.1.2.juridiskas personas. 

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

sākumcenas, tas ir  – 544.00 EUR (pieci simti četrdesmit četri euro un 00 centi), ar  norādi “Osīši’’, Viesītes  

pag. Viesītes nov. 

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

netiek pielaisti. 

4. Dalībnieku reģistrācijas kārtība. 

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Viesītes pašvaldības administrācijā ne vēlāk kā līdz 2021.gada 19.jūnijam 

plkst.12.00,  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 21.jūnijā  plkst.9.30. 

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

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

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

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

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

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

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

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

dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto visaugstāko piedāvāto cenu un 

fiksē to ar piesitienu. Pēdējais piesitiens aizstāj izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš ir pieņēmis vairāksolījumu, 

un šis piesitiens noslēdz pārdošanu. Ja vairāki dalībnieki nosauc vienu visaugstāko cenu, izsoles vadītājs kā 

solījumu pieņem tikai pirmo cenas pieteikumu. 

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

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

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

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

izsoles dalībniekam, kas nosolījis nākamo augstāko cenu. 

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

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

atmaksāta, pārskaitot uz kontu, no kura summa saņemta. 

6. Izsoles rezultātu apstiprināšana. 

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

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

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

apstiprināšanas tiek izrakstīts rēķins par nosolīto summu. 
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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, līdz 2021.gada 29.jūnijam (ieskaitot), saskaņā ar 

saņemto rēķinu, ir jānomaksā summa, ko veido starpība starp nosolīto cenu un drošības naudu, un jānoslēdz 

pirkuma līgums.  

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

ieguvējs. 

7.4. 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. 

12.# 

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

Viesītes nov.,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/37 

apstiprināšanu 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Nekustamais īpašums “Kalnlejas”, Elkšņu pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56580060144  sastāv 

no 1(vienas) zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 56580060170 ar platību 0.5607 ha. Īpašuma tiesības 

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

2892. Objektu drīkst iegādāties tikai persona, kura tiesīga iegādāties īpašumā lauksaimniecības zemi 

pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” noteikumiem. 

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

platība ir mazāka par teritorijas plānojumā noteikto minimālo zemes platību. 

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

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

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

pieguļ viņu zemei. Ir bijis šāds ierosinājums. 

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

daļā minētās mantas (īpašums “Kalnlejas” attiecināms uz šo pantu un daļu- ir starpgabals, jo nav iespējams 

nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam un zemes platība ir mazāka par teritorijas plānojumā noteikto 

minimālo zemes platību), atsavināšana izsludināma kā izsole, kā to paredz likums. Taču zemes 

īpašniekiem, kuru īpašumi robežojas ar pārdodamo objektu, ir pirmpirkuma tiesības uz īpašumu, ja viņi 

mēneša laikā iesniegs pieteikumu par īpašuma pirkšanu. Ja būs iesniegti vairāki iesniegumi no personām, 

kurām ir pirmpirkuma tiesības, izsole notiks to starpā. Ja pieteiksies viens īpašnieks, izsole netiks rīkota 

un ar viņu tiks noslēgts pirkuma līgums par nosacīto cenu. 

Ja iesniegums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu netiks saņemts, izsole tiks rīkota  2021.gada 

21jūnijā  plkst.10.00. Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi). 
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Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, tika veikts nekustamā īpašuma tirgus 

novērtējums. Īpašums novērtēts par EUR 900.00 (deviņi simti euro un 00 centi), kas ir vairāk kā kadastrālā 

vērtība. Īpašuma robežu plāna izmaksas ir EUR 823.31 un vērtēšanas izmaksas EUR 170.00. 

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākuma cena tiek noteikta EUR 1900.00 (viens tūkstotis 

deviņi simti euro un 00 centi). 

Jāapstiprina izsoles noteikumi.  

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

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

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

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

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

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

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

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

piederošo nekustamo īpašumu “Kalnlejas”, Elkšņu pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 

56580060144, izsoles sākumcena  EUR 1900.00 (viens tūkstotis deviņi simti euro un 00 centi). 

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

īpašniekiem, kuras robežojas ar izsolāmo objektu. 

3.  Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības izsoles Noteikumus Nr.2021/37.   

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

komisijas locekļi: Deputāts Juris Līcis, nekustamo īpašumu speciāliste Svetlana Puzāne, 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 20.maija sēdes lēmumu Nr.12 (prot.Nr.9) 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 20.maija lēmumam Nr.12 (prot.Nr.9) 

Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

“Kalnlejas”, Elkšņu pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56580060144 

Izsoles noteikumi Nr.2021/37 

Viesītes novada Viesītē 

1. Vispārīgie noteikumi. 

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

nekustamais īpašums “Kalnlejas”, Elkšņu pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr.56580060144, kas sastāv no vienas 

zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 56580060170  ar platību  0,5607 ha - „nekustamais īpašums”.  

1.1.1. Apgrūtinājumi: nav. 

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

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

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

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

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

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

platība ir mazāka par teritorijas plānojumā noteikto minimālo zemes platību. 

1.5. Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā un sākumcena – 1900.00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti euro un 

00 centi). 

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

http://www.viesite.lv/
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1.7. Izsoles mērķis - pārdot nekustamo īpašumu par iespējami augstāko cenu, nosakot pretendentu, kas šādu 

cenu piedāvās, mutiskā izsolē. 

1.8. Drošības nauda jāiemaksā līdz 2021.gada 19.jūnijam 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  – 190.00 EUR (viens simts deviņdesmit euro un 00 centi), ar  norādi “Kalnlejas’’, Elkšņu  

pag. Viesītes nov. 

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

netiek pielaisti. 

4. Dalībnieku reģistrācijas kārtība. 

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Viesītes pašvaldības administrācijā ne vēlāk kā līdz 2021.gada 19.jūnijam 

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

dome@viesite.lv 

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

4.1.1.  Fiziskām personām:  

4.1.1.1. Pieteikums 

4.1.1.2. Personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles.  

4.1.2. Juridiskām personām:  

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

4.1.2.2. personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles; 

4.1.2.3. pieteikums.  

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

numuru.  

5. Izsoles norise. 

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

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

21.jūnijā  plkst.10.00. 

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

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

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

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

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

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

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

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

dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto visaugstāko piedāvāto cenu un 

fiksē to ar piesitienu. Pēdējais piesitiens aizstāj izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš ir pieņēmis vairāksolījumu, 

un šis piesitiens noslēdz pārdošanu. Ja vairāki dalībnieki nosauc vienu visaugstāko cenu, izsoles vadītājs kā 

solījumu pieņem tikai pirmo cenas pieteikumu. 

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

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

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

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

izsoles dalībniekam, kas nosolījis nākamo augstāko cenu. 
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5.6. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, septiņu darba dienu laikā tiek atmaksāta 

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

atmaksāta, pārskaitot uz kontu, no kura summa saņemta. 

6. Izsoles rezultātu apstiprināšana. 

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

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

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

apstiprināšanas tiek izrakstīts rēķins par nosolīto summu. 

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

7. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība. 

7.1. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis visaugstāko cenu, līdz 2021.gada 29.jūnijam (ieskaitot), saskaņā ar 

saņemto rēķinu, ir jānomaksā summa, ko veido starpība starp nosolīto cenu un drošības naudu, un jānoslēdz 

pirkuma līgums.  

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

ieguvējs. 

7.4. 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 

13.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašuma Raiņa iela 3B, Viesīte, 

Viesītes nov.,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/38 

apstiprināšanu  

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Nekustamais īpašums Raiņa iela 3B, Viesīte, Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56150010200,  sastāv no 

1(vienas) zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 56150010197 ar platību 0.1403 ha. Īpašuma tiesības 

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

100000613410.  

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

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

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

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

pieguļ viņu zemei. Ir bijis šāds ierosinājums. 

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

daļā minētās mantas (īpašums Raiņa iela 3B attiecināms uz šo pantu un daļu- ir starpgabals, jo nav  

iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai) atsavināšana izsludināma kā izsole, kā to paredz 

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

uz īpašumu, ja viņi mēneša laikā iesniegs pieteikumu par īpašuma pirkšanu. Ir šāda persona. Ja persona 

izmantos pirmpirkuma tiesības,  ar viņu tiks noslēgts pirkuma līgums par nosacīto cenu. 
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Ja iesniegums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu netiks saņemts, izsole tiks rīkota  2021.gada 

21jūnijā  plkst.10.30. Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi). 

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

novērtējums. Īpašums novērtēts par EUR 900.00 (deviņi simti euro un 00 centi), kas ir vairāk kā kadastrālā 

vērtība. Īpašuma robežu plāna izmaksas ir EUR 544.50 un vērtēšanas izmaksas EUR 170.00. 

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākuma cena tiek noteikta EUR 1615.00 (viens tūkstotis 

seši simti piecpadsmit euro un 00 centi). Jāapstiprina izsoles noteikumi.  

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

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

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

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

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

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

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

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

piederošo nekustamo īpašumu Raiņa iela 3B, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra numuru 56150010200, 

izsoles sākumcena  EUR 1615.00 (viens tūkstotis seši simti piecpadsmit euro un 00 centi). 

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

īpašniekam, kura robežojas ar izsolāmo objektu. 

3.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības izsoles Noteikumus Nr.2021/38. 

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

komisijas locekļi: Deputāts Juris Līcis, nekustamo īpašumu speciāliste Svetlana Puzāne, 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 20.maija sēdes lēmumu Nr.13 (prot.Nr.9) 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 20.maija lēmumam Nr.13 (prot.Nr.9) 

Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

Raiņa iela 3B, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56150010200 

Izsoles noteikumi Nr.2021/38 

Viesītes novada Viesītē 

1. Vispārīgie noteikumi. 

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

nekustamais īpašums Raiņa iela 3B, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra Nr.56150010200, kas sastāv no vienas 

zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010197  ar platību  0,1403 ha - „nekustamais īpašums”.  

1.1.1. Apgrūtinājumi: kā zemegrāmatas apliecībā. 

1.2. Ir persona, kurai ir  pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.  Ja persona uz pirmpirkumu pieteiksies, izsole netiks 

rīkota un persona nopirks īpašumu par nosacīto cenu.  

1.3. Nekustamais īpašums ir starpgabals- jo  nav  iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai. 

1.4. Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā un sākumcena – 1615.00 EUR (viens tūkstotis seši simti piecpadsmit 

euro un 00 centi). 

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

http://www.viesite.lv/
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1.6. Izsoles mērķis - pārdot nekustamo īpašumu par iespējami augstāko cenu, nosakot pretendentu, kas šādu 

cenu piedāvās, mutiskā izsolē. 

1.7. Drošības nauda jāiemaksā līdz 2021.gada 19.jūnijam 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 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  – 161.50 EUR (viens simts sešdesmit pieci euro un 00 centi), ar  norādi Raiņa iela 3B, 

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 19.jūnijam 

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

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

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

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

atmaksāta, pārskaitot uz kontu, no kura summa saņemta. 

6. Izsoles rezultātu apstiprināšana. 

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

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

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

apstiprināšanas tiek izrakstīts rēķins par nosolīto summu. 

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

 

7. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība. 

7.1.Izsoles dalībniekam, kas nosolījis visaugstāko cenu, līdz 2021.gada 29.jūnijam (ieskaitot), saskaņā ar 

saņemto rēķinu, ir jānomaksā summa, ko veido starpība starp nosolīto cenu un drošības naudu, un jānoslēdz 

pirkuma līgums.  

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

ieguvējs. 

7.4.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 

 

14.# 

Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta lielgabarīta atkritumu 

izvešanai 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Izskatīts SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētāja M.Blitsona 2021.gada 3.maija 

iesniegums Nr.1-4.1/50 par rēķina apmaksu par lielgabarīta atkritumu izvešanu uz SIA Vidusdaugavas 

SPAAO  “Dziļā vāda” . 

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

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

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

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

2021.gada 12.maija sēdes ierosinājumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par- 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), 

pret-nav, atturas-nav,  

Viesītes novada dome NOLEMJ: 
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               No Viesītes novada pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļiem apmaksāt 

rēķinu 1274,66 EUR par lielgabarīta atkritumu izvešanu no Viesītes pilsētas uz SIA “Vidusdaugavas 

SPAAO “Dziļā vāda””. 

 

Pamats: SIA “Vidusdaugavas SPAAO” 30.04.2021. rēķins Nr.240. 

 

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

 

15.# 

Par iepirkuma veikšanu Saukas ciema kanalizācijas sūkņu stacijas un notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtas projektēšanas un celtniecības darbiem 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Kad būs iepirkums zinās summu, tad lūgtu jaunajam 

novadam iekļaut 2022.gada budžetā. 

P.Līcis- lai uzņēmums ņem kredītu un pašvaldība tad garantējam šo kredītu. 

A.Žuks- jāzina summu, tad var virzīt tālāk šo jautājumu. 

J.Līcis- jādomā uz jūniju apmaksāt šos darbus no pašvaldības naudas, jaunajā novadā  vai atbalstīs. 

A.Žuks- tad jūnija finanšu komitejas sēdē domāsim par finansējumu, līgumu jau var slēgt tad, kad būs 

zināms finansējums. Šobrīd jau jautājums par iepirkuma veikšanu. 

Ierosina to apstiprināt. 

Izskatīts pašvaldības izpilddirektores Sanitas Lūses 2021.gada 5.maija iesniegums, kurā lūdz veikt 

iepirkumu Saukas ciema Kanalizācijas sūknēšanas stacijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 

projektēšanas un celtniecības darbiem. Darbu veikšanai nepieciešami 59 290 EUR. 

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

15.panta  pirmās daļas 4.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 12.maija 

sēdes ierosinājumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par- 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

              Uzdot Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Viesītes komunālā pārvalde” veikt 

iepirkumu par Saukas pagasta Saukas ciema kanalizācijas sūknēšanas stacijas un notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtu projektēšanas un celtniecības darbiem. 

Izpildei: SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei  

 

16.# 

Par nolietoto pamatlīdzekļu norakstīšanu 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Guoģe – paskaidro par portatīvo datoru, kas nedarbojas.  

P.Līcis- varbūt aizvest uz remontu portatīvo datoru, nenorakstīt to. 

A.Žuks- ierosina norakstīt pamatlīdzekļus, kas minēti no 1.-5.punktam un Rites tautas nama portatīvo 

datoru nē, mēģināt to remontēt.  

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatīts pašvaldības policijas inspektora Jāņa Pučinska 2021.gada 15.aprīļa iesniegums, Rites Tautas 

nama vadītājas Ainas Guoģes 2021.gada 12.aprīļa iesniegums, Rites pagasta pārvaldes vadītājas 
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L.Bārdules 2021.gada 14.maija iesniegums par atļauju norakstīt nolietotos pamatlīdzekļus (zila 

bākuguns; bezvadu galvas mikrofons ar pastiprinātāju 2 gab; mikrofons 1 gab., monitors 1 gab.).  

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 saņemtos iesniegumus, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 12.maija 

sēdes ierosinājumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par- 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut norakstīt lietošanā nodoto pamatlīdzekli: 

Inv. Nr. Nosaukums, 

struktūrvienība 

Skaits Norakstīšanas iemesls 

P011101 Zila bākuguns (iegādāta 

22.05.2014.) 

1 Transportlīdzeklis uz kura bija izvietota bākuguns ir 

norakstīts. Bākugunij nolietojies skaļrunis, stikli 

saskrāpēti, izdegušas vairākas speciālās lampas. 

P007402 Bezvadu galvas 

mikrofons ar 

pastiprinātāju IMG 

STAGE LINE 

1 Mikrofons nedarbojas, jo Latvijā vairs neuztver 

ražotāja noteiktās frekvences-morāli novecojis 

P007403 Bezvadu galvas 

mikrofons ar 

pastiprinātāju IMG 

STAGE LINE 

1 Mikrofons nedarbojas, jo Latvijā vairs neuztver 

ražotāja noteiktās frekvences-morāli novecojis 

M70231 Mikrofons ATTR 1 Neskan, salūzis 

P000606 Monitors LG L1953S 1 nolietojies 

 

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

 

Atbildīgais –galvenā grāmatvede  

17.# 

Par atļauju izslēgt no grāmatvedības uzskaites parādus 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Izskatīts galvenās grāmatvedes Ilona Strades 2021.gada 10.maija iesniegums par atļauju izslēgt no 

grāmatvedības uzskaites mirušo personu komunālo maksājumu parādus un parādu par telpu nomu no 

uzņēmuma reģistra likvidētam uzņēmumam. 

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 saņemtos iesniegumus, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 12.maija sēdes 

ierosinājumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par- 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

Atļaut izslēgt no grāmatvedības uzskaites parādus : 

1. Par komunālajiem maksājumiem mirušām personām: 

1.1.--------------, miris 13.02.2021. parāds 191,94 EUR 

1.2. --------------,  mirusi 03.03.2021. parāds 235.76  EUR  
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2. Par telpu nomu no uzņēmuma reģistra likvidētam uzņēmumam: 

 

SIA “Ziedrasa”, izslēgts no uzņēmuma reģistra 12.02.2021., parāds 194.33 EUR. 

Izpildei: grāmatvedības un finanšu nodaļai, Atbildīgais- galvenā grāmatvede 

 

18.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu   

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Izskatīts nodokļu administratores I.Elbertes 2021.gada 11.maija iesniegums un sagatavotais nekustamā 

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

parāds vecāks par 7 gadiem). Saraksts pielikumā uz 4 lapām. 

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 8.’ daļu un 9.panta otro daļu, saskaņā 

ar Viesītes novada pašvaldības 2018.gada 19.jūlija saistošajiem noteikumiem “Par nekustamā īpašuma 

nodokļu piemērošanu Viesītes novada administratīvajā teritorijā”, pamatojoties uz Ministru kabineta 

2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”, Viesītes 

novada pašvaldības grāmatvedības metodiku 2019.-2023.gadam “Kārtība budžeta iestādēm normatīvo 

aktu grāmatvedības uzskaites un pārskatu sagatavošanas jomā piemērošanai”, ņemot vērā domes Finanšu 

komitejas 2021.gada 12.maija sēdes ierosinājumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par- 8 balsis (Alfons Žuks, 

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

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

              Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus, saskaņā ar pievienoto pielikumu uz 4 lapām 

(parāds vecāks par 7 gadiem), par kopējo summu 2235.50 EUR. 

 

Izpildei: nodokļu administratorei   

Kontrolei: galvenajai grāmatvedei  
19.# 

Par vecāku līdzfinansējuma parāda dzēšanu Sēlijas Sporta skolas audzēkņiem 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatīts Sēlijas Sporta skolas direktora Jāņa Oša 2021.gada 10.maija iesniegums Nr.1-7/6, kurā atkārtoti 

lūdz izskatīt iespēju dzēst vecāku līdzfinansējuma parādus 38 bijušajiem Sēlijas Sporta skolas 

audzēkņiem par kopējo summu 1067,92 EUR.  

Ņemot vērā Ministru kabineta noteikumus Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs, 

Sēlijas Sporta skolas nolikumu, Vecāku līdzfinansējuma reglamentu, skolas Iekšējās kārtības 

noteikumus, savstarpēji noslēgtos līgumus ar pašvaldībām,  ņemot vērā domes Finanšu komitejas 

2021.gada 12.maija sēdes ierosinājumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par- 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), 

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

               Atļaut grāmatvedības un finanšu nodaļai dzēst vecāku līdzfinansējuma parādus bijušajiem 

Sēlijas Sporta skolas audzēkņiem (38 personas), par kopējo summu 1067,92 EUR. 

 

Pielikumā Saraksts uz 2 lapām. 

Izpildei: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Zināšanai: Sēlijas Sporta skolai 
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20.# 

Par vecāku līdzfinansējuma parāda dzēšanu Viesītes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Izskatīts Viesītes Mūzikas un mākslas skolas direktores Ingas Bartkevičas 2021.gada 12.maija 

iesniegums Nr.1-12/7, kurā lūdz norakstīt vecāku līdzfinansējumu 2 audzēknēm: izglītības programmas 

“Vizuāli plastiskā māksla” audzēknei ----------par summu 37 EUR, jo audzēkne no 01.09.2020. līdz 

31.12.2020. nav apmeklējusi nodarbības 70 % apmērā, un  interešu izglītības pulciņa “Modernā mūzikas 

studija” audzēknei -----------------par summu 12 EUR, jo audzēkne no 01.09.2020. līdz 31.12.2020. nav 

apmeklējusi nodarbības 100% apmērā. 

Ņemot vērā Ministru kabineta noteikumus Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs, 

Sēlijas Sporta skolas nolikumu, Vecāku līdzfinansējuma reglamentu, skolas Iekšējās kārtības 

noteikumus, savstarpēji noslēgtos līgumus ar pašvaldībām,  ņemot vērā domes Finanšu komitejas 

2021.gada 12.maija sēdes ierosinājumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par- 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), 

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

               Atļaut grāmatvedības un finanšu nodaļai dzēst vecāku līdzfinansējuma parādus Viesītes 

Mūzikas un mākslas skolas audzēknēm ---------------37 EUR un -----------------12 EUR. 

 

Pielikumā : skolas direktores iesniegums 

 

Izpildei: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Zināšanai: Viesītes Mūzikas un mākslas skolai  

 

21.# 

Par papildinājumiem Viesītes novada pašvaldības institūciju amatu klasifikācijas 

sarakstā  

A.Žuks, A.Guoģe, P.Līcis, S.Lūse 
A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt. 

P.Līcis- vai vajag tik daudz darbiniekus. 

S.Lūse- pagastu pārvaldēm papildus būs tikai 1 labiekārtošanas darbu strādnieks uz visu sezonu. 

A.Guoģe- ziņo par krājuma glabātāja papildus 0,2 slodzēm. Tas saistīts ar muzeja pētniecisko darbu. Tā 

kā tāda amata nosaukuma nav muzejiem, tad amata nosaukums paliek krājuma glabātājs, bet amata 

aprakstā tiek iekļauti pienākumi, kas saistīti ar pētnieciskā darba veikšanu, gida pienākumu veikšanu 

vasaras sezonā., ekspozīciju, izstāžu veidošanu. 

P.Līcis- paskaidro, ka daļēji piekrīt lēmuma projektam, tāpēc atturēsies balsojumā. 

 

 
Izskatīt Elkšņu pagasta pārvaldes vadītāja Daiņa Černauska 2021.gada 10.maija iesniegums, kurā lūdz 

likvidēt amata vienību sētniece-apkopēja (0.5 slodzes0 un izveidot amata vienību labiekārtošanas darbus 

strādnieks ( 1 vienība). 

Izskatīts Rites pagasta pārvaldes vadītājas Lilitas Bārdules 2021.gada 10.maija iesniegums, kurā lūdz 

izveidot jaunu amata vienību – labiekārtošanas darbu strādnieks (1 slodze). 

Izskatīts Viesītes muzeja “Sēlija”  vadītājas Ainas Guoģes 2021.gada 5.maija iesniegums, kurā lūdz rast 

iespēju izveidot jaunu amata vienību jomā: pētnieciskais darbs. Darbinieks ir ļoti nepieciešams, jo 

pētnieciskais darbs muzejā netiek veikts darbinieku trūkuma dēļ. 

Ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 12.maija sēdes ierosinājumu (prot.Nr.5), atklāti 

balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, 

Juris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-1 (Pēteris Līcis), Viesītes novada dome NOLEMJ: 
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1. Ar 2021.gada 1.jūniju veikt grozījumu un papildinājumu Viesītes novada pašvaldības 

institūciju amatu klasifikācijas sarakstā sadaļā “Elkšņu pagasta pārvalde” un: 

1.1.  izslēgt no saraksta amata vienību sētniece apkopēja 0,5 slodzes, klasifikācijas kods 

961301, amata alga 500 EUR; 

1.2. izveidot amata vienību labiekārtošanas darbu strādnieks, 1 slodze , klasifikācijas 

kods 921403, amata alga 509, EUR. 

 

2.Ar 2021.gada 1.jūniju veikt grozījumu un papildinājumu Viesītes novada pašvaldības 

institūciju amatu klasifikācijas sarakstā sadaļā “Rites pagasta pārvalde” un: 

2.1.  izslēgt no saraksta amata vienību sezonas labiekārtošanas darbu strādnieks 1 slodze, 

klasifikācijas kods 921403, amata alga 509, EUR. 

2.2.  izveidot amata vienību labiekārtošanas darbu strādnieks, 1 slodze , klasifikācijas 

kods 921403, amata alga 509 EUR. 

 

3.Ar 2021.gada 1.jūliju veikt papildinājumu Viesītes novada pašvaldības institūciju amatu 

klasifikācijas sarakstā sadaļā “Muzejs “Sēlija”” un amata vienībai krājuma glabātājs palielināt 

slodzi no 0,3 uz 0.5 , klasifikācijas kods 262103, apstiprinātā pamatalga amata alga 693,00 

EUR, mēneša amata alga 346,50 EUR. 

22.# 

Par Viesītes muzeja “Sēlija” nodaļas “Paula Stradiņa skolas” ēkas fasādes atjaunošanu 

A.Žuks 

A.Žuks- jautājums skatīts finanšu komitejas sēdē.  

S.Andruškeviča- ēku vajag saglabāt, to ir jāremontē.  

P.Līcis- apmetumu jau var armēt un nokrāsot. Siltināšana plaisas nenovērsīs. Varētu rekonstruēt kaut 

fasādi. 

A.Guoģe- ēkas otrais stāvs ir auksts, tur nav siltināts. Ir problēmas ar ēkas jumtu, lietus laikā tek. 

A.Žuks- varētu ēku sakārtot daļēji. Apzinās izdevumus par ēkas fasādes remontu un jautājumu skatīs 

jūnija finanšu komisijā. 

 

Deputāti piekrīt ierosinājumam. 

 

23.# 

Par PII “Zīlīte” āra teritorijas labiekārtošanu  

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

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

izskatīts iespēju 2021.gada budžetā papildus paredzēt līdz 10000 EUR pirmsskolas izglītības iestādes 

“Zīlīte” āra teritorijas labiekārtošanai, lai labiekārtotu un atjaunotu esošās rotaļu nojumes, radītu 

pievilcīgu un drošu, estētisku, bērnu attīstībai rosinošu vidi. 

Kā finansējuma avotu tam varētu izmantot Viesītes novada nekustamo īpašumu atsavināšanas procesā 

iegūtos finanšu līdzekļus. 

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

15.panta  pirmās daļas 4.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 12.maija 

sēdes ierosinājumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par- 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 
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            Pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” 2021.gada budžetā  papildus piešķirt 30 000 EUR 

(trīsdesmit tūkstoši euro) iestādes āra teritorijas labiekārtošanai, lai labiekārtotu un atjaunotu esošās 

rotaļu nojumes, radītu pievilcīgu un drošu, estētisku, bērnu attīstībai rosinošu vidi. 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, PII “Zīlīte”  

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei  

24.# 

Par Viesītes vidusskolas ēdnīcas telpu remontu  

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Elektrības sakārtošanai finansējumu tiks veikts no 

vidusskolas budžeta, papildus nauda nav jāpiešķir.  

Deputātiem iebildumu nav. 

Izskatīts Viesītes vidusskolas direktora Andra Baldunčika 2021.gada 5.maija iesniegums Nr.1-13/24, par 

papildus līdzekļu piešķiršanu Viesītes vidusskolas ēdnīcas telpu remontam 12 300 EUR un elektrības 

instalācijas nomaiņai un jaudu palielināšanai 3700 EUR. 

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

15.panta  pirmās daļas 4.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 12.maija 

sēdes ierosinājumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par- 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Viesītes vidusskolas 2021.gada budžetā papildus piešķirt 12 300 EUR skolas ēdnīcas telpu 

remontam. 

2. Iepirkumu komisijai līdz 2021.gada 10.jūnijam veikt iepirkumu par Viesītes vidusskolas ēdnīcas telpu 

remontdarbiem. 

Zināšanai: iepirkumu komisijas priekšsēdētājai, grāmatvedības un finanšu nodaļai, Viesītes vidusskolai 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei  

25.# 

Par finansējumu Pavasara ielas Viesītē atsevišķu posmu asfaltēšanai 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt. 

P.Līcis- Pavasara ielā esošā daudzstāvu māja būtu jānojauc, jo tā ir avārijas stāvoklī, apdraud 

apkārtējos. 

I.Erte- tas ir privātīpašums, pašvaldība to var darīt par saviem līdzekļiem, bet kā tos pēc tam piedzīs no 

dzīvokļu un mājas īpašniekiem. 

Izskatīts pašvaldības izpilddirektores Sanita Lūses 2021.gada 10.maija iesniegums, kurā lūdz piešķirt 

finanšu līdzekļus Pavasara ielas posmu asfaltēšanai (40 000 EUR). Nepieciešams asfaltēt 3 posmus – 

pirmais posms 600 kv.m, otrais posms 349 kv.m, trešais posms 600 kv.m.  (pielikumā Pavasara ielas 

objekta izvietojuma skice) . 

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

15.panta pirmās daļas 2.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 12.maija 

sēdes ierosinājumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 
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Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-1 (Pēteris Līcis), 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

                 No pašvaldības budžeta piešķirt finansējumu līdz 40 000 EUR (četrdesmit tūkstoši euro) 

Pavasara ielas Viesītē atsevišķu posmu asfaltēšanai, saskaņā ar Pavasara ielas objektu izvietojuma 

skici:  

1.posms 600 kv.m,  

2.posms 349 kv.m,  

3.posms 600 kv.m.   

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei  

 

26.# 

Par finansējumu strītbola laukuma izveidei Saukas pagasta Lones ciemā  

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, nepieciešams papildus piešķirt tikai 2000 eiro, pārējais 

no līdzšinējā budžeta. Ierosina apstiprināt projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Izskatīts pašvaldības izpilddirektores Sanita Lūses 2021.gada 10.maija iesniegums, kurā, saskaņā ar 

saņemto iesniegumu no Saukas pagasta iedzīvotājiem (52 paraksti),  lūdz piešķirt finanšu līdzekļus 

strītbola laukuma izveidei un groza iegādei Lones ciemā esošajā aktīvās atpūtas zonā. Laukuma 

izveidošanai nepieciešami 7800 EUR, grozam 1573 EUR. 

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

15.panta  pirmās daļas 2.punktu un 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 12.maija 

sēdes ierosinājumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par- 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

                 No pašvaldības budžeta piešķirt papildus finansējumu Saukas pagasta pārvaldei līdz 

2 000 EUR (divi tūkstoši euro), lai Saukas pagasta Lones ciemā izveidotu strītbola laukumu un iegādātos 

nepieciešamo aprīkojumu (inventāru). 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, iesnieguma iesniedzējiem 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei  

 

27.# 

Par pašvaldības līdzfinansējumu Imanta Ziedoņa fondam “Viegli” 

A.Žuks 

Izskatīts Imanta Ziedoņa fonda “Viegli”, reģ.Nr.40008157047, adrese: Rīga, Sporta iela 

2, LV-1013, 2021.gada 19.aprīļa iesniegums “Par vēlmi rīkot kultūrvēsturiskās izpētes 

ekspedīciju Viesītes novadā”, lai iemūžinātu īpašus cilvēkus, vietas un notikumus un apkopotu 

tos īpaša “radiožurnālā” formātā.  
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Piedāvā 2021.gada vasarā organizēt 2-3 dienu ekspedīciju Viesītes novadā, ekspedīcijas 

izmaksas ir 2000 EUR. Izdevumus sastāda autoru atalgojums, ekspedīcijas tehniskās un 

organizatoriskās izmaksas. 

 

Iesniegums konceptuāli tiek atbalstīts. Lai  kultūras iestādes (kultūras nami, bibliotēkas) savu 

budžetu ietvaros atbalsta šo iesniegumu). Papildus finansējums netiek piešķirts.     
 

 

28.# 

Par pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītājas iecelšanu 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt. 

J.Līcis- no lēmuma jāizslēdz punkts Nr.3 par lēmuma nosūtīšanu zināšanai Izglītības un zinātnes 

ministrijai un Jēkabpils novada izglītības pārvaldei. Tas nav nepieciešams. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatot Viesītes novada pašvaldības izpilddirektores S.Lūses ierosinājumu - par Viesītes novada 

pašvaldības izglītības iestādes Pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte” vadītāju iecelt Ivetu Maševsku, 

ņemot vērā konkursa komisijas veikto iestādes vadītāja amata pretendenta izvērtējumu 2021.gada 

29.aprīļa pretendentu izvērtēšanas komisijas sēdē, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21.panta 

9.punktu,  Izglītības likumu, Viesītes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

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

Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada 

dome NOLEMJ 

1. Ar 2021.gada 1.jūniju par Viesītes novada pašvaldības iestādes “Pirmsskolas izglītības 

iestāde “Zīlīte”” vadītāju amatā iecelt Ivetu MAŠEVSKU, amata klasifikācijas kods 134521. 

 

2. Amata alga noteikta saskaņā ar Viesītes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības Nolikumu. 

Zināšanai: PII “Zīlīte”, pašvaldības juristei- darba līguma sagatavošanai, grāmatvedības un 

finanšu nodaļai 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei 

29 

Par naudas balvu, balvu piešķiršanu skolēniem un pedagogiem par sasniegumiem 

2020./2021.mācību gadā 

A.Žuks 
A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 
Izskatot Viesītes vidusskolas direktora A.Baldunčika iesniegumu, direktora vietnieces I.Maševskas 

iesniegumu par 2020./2021.mācību gada mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu uzvarētāju un 

pedagogu apbalvošanu, pamatojoties uz Viesītes novada pašvaldības 2021.gada 21.aprīļa nolikumu „Par 

naudas balvu piešķiršanu Viesītes vidusskolas skolēniem  un pedagogiem”, Ministru kabineta 2018.gada 

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

pašvaldības grāmatvedības metodiku 2019.-2023.gadam, atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, 

Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret-

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

amatpersonu darbā” paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Vita Elksne lēmuma pieņemšanā 

nepiedalās), Viesītes novada dome NOLEMJ: 
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No Viesītes novada pašvaldības budžeta izmaksāt 2015,00 EUR  skolēnu un pedagogu 

apbalvošanai par sasniegumiem 2020./2021.mācību gadā mācību priekšmetu olimpiādēs, 

konkursos un sacensībās, tai skaitā: 

1. Viesītes vidusskola, kopā  1815,00 EUR:  

1.1. skolēniem, kuri ieguvuši godalgotas vietas olimpiādēs un konkursos 910,00 EUR 

1.2. pedagogiem, kuri sagatavojuši skolēnus olimpiādēm un konkursiem 905,00  EUR   

 

2. Viesītes vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vieta “Rites pamatskola”, kopā 

200.00 EUR:  

2.1. skolēniem, kuri ieguvuši godalgotas vietas olimpiādēs un konkursos 100.00 EUR 

2.2. pedagogiem, kuri sagatavojuši skolēnus olimpiādēm un konkursiem 100.00 EUR 

 

Pielikumā: skolēnu un pedagogu saraksti  

 

Zināšanai: Viesītes vidusskolas direktoram, galvenajai  grāmatvedei, algu grāmatvedei  
Kontrolei – izpilddirektorei  

 

30.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 

S.Lūse, M.Blitsons, P.Līcis 

S.Lūse- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Papildus lūdz iekļaut 5.punktu  

Iebildumu nav. 

P.Līcis- kāpēc nereģistrē rindā 2 personu, kāds ir iemesls. 

M.Blitsons- komentē jautājumu, nav šobrīd brīvu dzīvokļu, veidosies rindas. 

Deputāti debatē un rosina tomēr reģistrēt personu rindā un, lai gaida rindu. Nav iemesla nereģistrēt. 

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 12.05.2021. sēdes ierosinājumiem (protokols Nr.5),  atklāti balsojot, par- 8 balsis 

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

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

 

1. Atteikt reģistrēt ---------------------dzīvokļu rindā, jo ir dzīvesvieta un nav nomaksāti parādi par 

komunālajiem maksājumiem. 

2. Reģistrēt---------------------------., dzīvokļu rindā. 

3. Atļaut----------------------, pagarināt apakšīres līgumu adresē Smilšu iela 35-3, Viesīte, Viesītes 

novads ---------------------------slēdzot terminēto īres līgumu līdz 30.06.2022.  

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

4. Atļaut -------------------------pagarināt apakšīres līgumu adresē Sporta iela 13a-6, Viesīte, 

Viesītes-------------------------------------- slēdzot terminēto īres līgumu līdz 30.06.2022. 

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

5. Reģistrēt---------------, dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Jaunā iela 6-5, Elkšņi, Elkšņu pagasts, 

Viesītes novads. 

 

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

31.# 

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā 

pārvalde” par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu 

A.Žuks, M.Blitsons 

M.Blitsons -  ziņo par sagatavoto lēmuma un līguma projektu 

A.Žuks- ierosina to apstiprināt. 
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Deputātiem iebildumu nav. 

 

    Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punkts noteic pašvaldības autonomās funkcijas: 

organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves 

atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā 

īpašumā atrodas dzīvojamais fonds; 15. panta ceturtā daļa noteic, ka no katras autonomās funkcijas 

izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai.  

     Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus noteic likuma “Par pašvaldībām”, 

21. panta pirmās daļas 23. punkts, ka tikai dome var lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15. 

pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati 

par šo funkciju izpildi.  

    Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā un otrā daļa noteic, ka publiska persona var deleģēt 

privātpersonai un citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu 

var veikt efektīvāk. Privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, 

ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41. panta otrās un trešās daļas noteikumus, 

kas noteic, ka publiska persona var deleģēt pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās 

personas vai tās iestādes kompetencē. 

      Deleģējot pārvaldes uzdevumus, par funkcijas izpildi kopumā atbild attiecīgā publiskā persona. 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” ir Viesītes novada Domes 

kapitālsabiedrība, kura  dibināta 1991.gada 21.decembrī ar mērķi nodrošināt komunālo pakalpojumu 

(ūdensapgādes un kanalizācijas, siltumapgādes, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas, 

atkritumu apsaimniekošanas, siltumapgādes  u.c.) sniegšanu  Viesītes novada iedzīvotājiem, līdz ar to, 

nodrošināt ar minētās funkcijas izpildi saistītos pārvaldes uzdevumus. Visas kapitāla daļas 

kapitālsabiedrībā pieder Viesītes novada  pašvaldībai. 

       Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’   visus iepriekšējos gadus ir 

veikusi komunālos pakalpojumus Viesītes novada teritorijā. Tā kā iepriekšējā deleģēšanas līguma 

termiņš ir beidzies, jā noslēdz jauns līgums. 

       Ņemot vērā minēto, un to, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ 

deleģētos pārvaldes uzdevumus ir veikusi profesionāli un kvalitatīvi, tai ir rīcībā ir visi nepieciešamie 

tehniskie resursi un personāls pārvaldes uzdevuma pildīšanai, ir sniegusi nepieciešamos dokumentus un 

sadarbojusies ar pašvaldību, kā arī to, ka pēc teritoriālās reformas ieviešanas  Viesītes novada pašvaldība 

tiek savienota ar citām pašvaldībām un šobrīd nav lietderīgi veikt pārmaiņas komunālo pakalpojumu 

sniegšanas nodrošināšanā, Sabiedrība  darbību  ūdens ieguvē, uzkrāšanā, sagatavošanā lietošanai, padevē 

un piegādē lietotājiem, notekūdeņu savākšanā un attīrīšanā un novadīšanā virszemes ūdens objektiem 

veic jau ilgstoši, secināms, ka visefektīvāk pakalpojumus var veikt Sabiedrība. 

 

    Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmo un otro daļu, 41. panta pirmo daļu, 

43.panta otro daļu, 45. panta otro un piekto daļu, 88. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 

15. panta pirmās daļas 1. punktu un ceturto daļu, 21. panta pirmās daļas 23.punktu: atklāti balsojot, par- 

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

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

 

1.Deleģēt līdz 2021.gada 31.decembrim Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā 

pārvalde” , reģ.Nr.55403000541, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. punktā noteiktās 

autonomās funkcijas -organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija;  

notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, 

Viesītes novada Viesītes pilsētā, Viesītes pagastā, Elkšņu pagastā, Rites pagastā, Saukas pagastā. 

2.Noslēgt deleģēšanas līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību ‘’Viesītes komunālā 

pārvalde’’ par lēmuma 1.punktā noteiktā pārvaldes uzdevuma: ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu 

savākšana, novadīšana un attīrīšana. 

3.Nosūtīt deleģēšanas līgumu informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

4.Līgumu piecu darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas publicēt  Viesītes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.viesite.lv. 

 

Pielikumā:  Līgums uz 7 lapām 
 

 

http://www.viesite.lv/
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Pielikums 

Viesītes novada  domes 

2021.gada 20.maija sēdes lēmumam Nr.31 (prot.Nr.9)  

Deleģēšanas līgums 

Viesītes novada Viesītē                                             2021.gada 20.maijā 

 

     Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000045353, juridiskā adrese: Brīvības ielā 10, 

Viesītē, Viesītes novads, domes priekšsēdētāja Alfona Žuka personā, kas darbojas uz Viesītes novada 

pašvaldības nolikuma pamata (turpmāk – Pašvaldība) 

un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde”, reģistrācijas nr.55403000541, 

juridiskā adrese: Smilšu ielā 2, Viesītē, Viesītes novads, tās valdes locekļa Māra Blitsona personā, kas 

darbojas saskaņā ar Statūtiem (turpmāk – pilnvarotā persona) (turpmāk arī – puses), 

ņemot vērā to, ka 

- saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un 

kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un 

attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds; 

 

- saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas izrietošu 

pārvaldes uzdevumu Pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes 

uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai pārvaldes 

uzdevumu var cita starp deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 

41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā 

persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk, kā Pašvaldība; 

- saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu Pašvaldība ir izveidojusi 

Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”, kurā 100% kapitāla daļu pieder 

Pašvaldībai, un kuras darbības mērķi un veidi saskaņā ar statūtiem ir ūdens ieguve, uzkrāšana, 

sagatavošana lietošanai, padeve un piegāde lietotājiem, notekūdeņu savākšana un attīrīšana un 

novadīšana virszemes ūdens objektos, atkritumu savākšana (izņemot bīstamos) un atkritumu 

transportēšana uz apglabāšanas poligonu, siltuma ražošana, pārvade, sadale, tirdzniecība un tamlīdzīga 

darbība. 

      Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde” Viesītes novada administratīvajā 

teritorijā sekmīgi nodrošina no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkta izrietošu 

uzdevumu – ūdens ieguve, uzkrāšana, sagatavošana lietošanai, padeve un piegāde lietotājiem, 

notekūdeņu savākšana un attīrīšana un novadīšana virszemes ūdens objektos – veikšanu un nepārtraukti 

ir nodrošinājusi kvalitatīvu attiecīgo komunālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem. Sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde” darbība ir atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

88.panta pirmās daļas 1.un  2..punktos un otrajā un ceturtajā daļās noteiktajiem gadījumiem; 

- saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 4.panta pirmās daļas 1., 2.punktiem šo likumu cita starp 

nepiemēro, ja pasūtītājs slēdz līgumu par tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai piegādēm vai 

sniegtajiem pakalpojumiem, kura atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē un kura galvenokārt veic būvdarbus 

vai piegādes vai sniedz pakalpojumus pasūtītājam. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes 

komunālā pārvalde” ir Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder 

Viesītes novada pašvaldībai. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde” darbības 

joma un piešķirtās tiesības sniegt sabiedriskos pakalpojumus izriet no Viesītes novada pašvaldībai 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās autonomās kompetences organizēt 

iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija;  notekūdeņu savākšana, 

novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds; 
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  - Minētās Viesītes novada pašvaldības kompetences īstenošana Viesītes novada administratīvajā 

teritorijā ir Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde” pamatdarbības joma un no 

šīs kompetences izrietošie uzdevumi uz šā līguma slēgšanas brīdi sastāda vairāk kā 95%  no Sabiedrības 

ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”  kopējā apgrozījuma; 

un, pamatojoties uz Viesītes novada pašvaldības 2021.gada 20.maija lēmumu Nr.31 (prot.Nr.9) “Par 

deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Viesītes komunālā pārvalde” par ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanu” ,  noslēdz šāda satura deleģēšanas līgumu: 

 

I Līguma objekts 

 

1.Pašvaldība deleģē pilnvaroto personu veikt un pilnvarotā persona apņemas saskaņā ar spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām veikt šādus no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā 

noteiktās pašvaldības autonomās kompetences funkcijas: organizēt Viesītes novada pašvaldības 

iedzīvotājiem (Viesītes pilsētā, Viesītes pagastā, Saukas pagastā, Elkšņu pagastā, Rites pagastā), 

komunālos pakalpojumus: 

1.1.  ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana un attīrīšana; 

1.1.1. dzeramā ūdens ieguve un ražošana atbilstoši dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma un kvalitātes 

prasībām; 

1.1.2. dzeramā ūdens piegāde, nodrošinot ūdens spiedienu pilsētas ūdensvada tīklā ne mazāku par 

būvnormatīvos paredzēto daudzstāvu dzīvojamai apbūvei; 

1.1.3. no ūdensvada tīkla piegādātā dzeramā ūdens realizācija; 

1.1.4. notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām; 

1.1.5. notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdensobjektos atbilstoši noteikumiem par 

piesārņojošo vielu emisiju ūdenī; 

1.1.6. kanalizācijas pakalpojumu realizācija; 

1.1.7. ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla un infrastruktūras, kas izmantojama sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšanai, uzturēšana, apkalpošana, atjaunošana un rekonstrukcija;  

2. Pašvaldība deleģē pilnvarotajai personai Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu 

instrumentu projektu īstenošanas rezultātā gūto labumu apsaimniekošanu un uzturēšana, tai skaitā tādu 

projektu īstenošanas rezultātā gūto labumu apsaimniekošana un uzturēšana, kur projekta īstenotājs ir cita 

pašvaldības izveidota iestāde vai kapitālsabiedrība, ja Viesītes novada pašvaldības dome nav lēmusi 

citādāk vai tas nav pretrunā ar projekta īstenošanas nosacījumiem. 

3. Pilnvarotajai personai ir ekskluzīvas tiesības Viesītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 

sniegt šā līguma 1.punktā uzskaitītos sabiedriskos pakalpojumus un īstenot šā līguma 1.punktā deleģētos 

pārvaldes uzdevumus. 

 

4. Pilnvarotā persona darbojas saskaņā ar „Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma” 6.panta otro daļu. 

Viesītes novada pašvaldība nosaka maksu par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ja 

komersanta sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoms katrā veidā nepārsniedz 100 

000 kubikmetrus gadā. Nosakot maksu par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, Viesītes 

novada pašvaldība piemēro likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktos 

sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas pamatprincipus. 

 

 

II Līguma termiņš, spēkā stāšanās un izpildes kārtība 

 

5. Līgums noslēgts līdz 2021.gada 31.decembrim.Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas 

dienu. 

 

6. Pilnvarotajai personai ir pienākums nodrošināt uzdevumu izpildes nepārtrauktību, izņemot 

nepārvaramas varas gadījumus. 

 

https://likumi.lv/ta/id/12483-par-sabiedrisko-pakalpojumu-regulatoriem
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7.Par nepārvaramu varu tiek uzskatīts jebkurš notikums, kas nav atkarīgs no Pušu gribas, tieši attiecas 

uz Līguma izpildi un ko nevarēja un nevajadzēja paredzēt Līguma slēgšanas brīdī. Ar šādiem gadījumiem 

un apstākļiem tiek saprasti, bet nav ierobežoti, dabas katastrofas, ugunsgrēks, epidēmija, karš, nemieri, 

mobilizācija un tamlīdzīgi. Par nepārvaramas varas apstākli netiek uzskatīts pilnvarotās personas 

darbinieku streiks. 

 

8. Lai veiktu nepieciešamos pasākumus nepārvaramas varas apstākļu radīto seku novēršanai, kā arī 

noteiktu pilnvarotajai personai radītos zaudējumus un iespējas nodrošināt deleģēto pārvaldes uzdevumu 

turpmāku nepārtrauktu veikšanu, iestājoties nepārvaramas varas gadījumam, pilnvarotā persona 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas dienas laikā no nepārvaramas varas gadījuma iestāšanās brīža 

informē pašvaldību. 

 

9. Pilnvarotajai personai jāveic visi iespējamie pasākumi nepārvaramas varas seku mazināšanai un 

novēršanai, pēc iespējas nodrošinot iedzīvotājiem sniegto sabiedrisko pakalpojumu nepārtrauktību vai 

sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas atjaunošanu iespējami īsākā laikposmā. 

 

10. Pilnvarotā persona nodrošina uzdevumu izpildi Līgumā noteiktajā apjomā un termiņā. Uzdevumu 

izpildē pilnvarotā persona ievēro labas pārvaldības un citus valsts pārvaldes principus, normatīvo aktu 

prasības un Pašvaldības noteikto kārtību, sadarbojas ar Pašvaldību, tās iestādēm un struktūrvienībām. 

 

11. Jautājumos, kas saistīti ar pilnvarotajai personai deleģētā uzdevuma izpildi un kurus pilnvarotā 

persona ir tiesīga izlemt patstāvīgi, tā rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks. 

 

III Pašvaldības un pilnvarotās personas pienākumi un tiesības 

 

12. Pašvaldība: 

12.1. piešķir pilnvarotajai personai ekskluzīvas tiesības Viesītes novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā sniegt šī Līguma 1.punktā uzskaitītos sabiedrisko pakalpojumus; 

12.2. kontrolē šī līguma izpildi; 

12.3. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, kā arī Līgumā noteiktā  kārtībā var piešķirt pilnvarotajai 

personai finanšu un materiālos līdzekļus, saistību nodrošinājumus  šī Līguma 1.punktā deleģēto 

uzdevumu izpildei.. 

13. Pilnvarotā persona: 

13.1.   patstāvīgi veic ar šo līgumu deleģētos pārvaldes uzdevumus normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 

un kvalitātē, nodrošinot iedzīvotājiem iespējami labākos drošības, pieejamības, regularitātes un 

kvalitātes sabiedrisko pakalpojumu saņemšanu; 

13.2. nodrošina sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību, izņemot nepārvaramas varas 

apstākļos. Ja ir noticis sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pārtraukums, kas ir bijis ilgāks par četrām 

nepārtrauktām stundām vai īsāku laikposmu vairāk kā divas reizes vienas nedēļas ietvaros, pilnvarotā 

persona vienas dienas laikā no pakalpojuma sniegšanas pārtraukuma informē pašvaldību par 

pārtraukuma iemesliem, veiktajām darbībām un izdevumiem to novēršanai, kā arī plānoto rīcību 

turpmāku pakalpojumu sniegšanas pārtraukumu novēršanai; 

13.3. saskaņā ar apstiprinātajiem tarifiem, iekasē maksu par sniegtajiem pakalpojumiem, kas novirzāma 

un izlietojama deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildei. Pilnvarotā persona citu maksu par sniegtajiem 

pakalpojumiem var iekasēt tad, ja šī maksa noteikta saskaņā ar Viesītes novada pašvaldības domes 

maksas apmērā noteikšanas kārtību. 

13.4. patstāvīgi veic visus nepieciešamos pasākumus deleģēto pārvaldes uzdevumu īstenošanai un 

attiecīgo pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem, tai skaitā veic materiālo resursu iegādi, investīciju 

projektu realizāciju un papildus finanšu līdzekļu piesaisti, kas var uzlabot šajā līgumā deleģēto pārvaldes 

uzdevumu izpildes efektivitāti un kvalitāti. Ja pilnvarotā persona paredz uzņemties saistības, kas 

pārsniedz apstiprinātā budžeta ietvarus, šādu saistību uzņemšanās vis pirms saskaņojumā ar Viesītes 

novada pašvaldības domi vai tās pilnvarotu personu; 
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13.5. jautājumos, kas saistīti ar deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi un kurus pilnvarotā persona ir 

tiesīga izlemt patstāvīgi, pilnvarotā persona rīkojas kā krietns un gādīgs saimnieks; 

13.6. par saviem līdzekļiem nodrošina ar deleģētā pārvaldes uzdevuma īstenošanu saistīto sistēmu 

ekspluatāciju un to tehniskā stāvokļa atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem, novērš bojājumus un 

avārijas situācijas, kas saistītas ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu atbilstoši ar pakalpojumu 

saņēmējiem noslēgtajiem līgumiem un normatīvo aktu prasībām; 

13.7. uztur un atjauno savus pamatlīdzekļus un nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, lai nodrošinātu 

deleģēto pārvaldes uzdevumu īstenošanu un ar to saistīto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu 

iedzīvotājiem; 

13.8. lai novērtētu sabiedriskā pakalpojuma saņēmēju apmierinātību ar pakalpojuma kvalitāti, organizē 

un piedalās informēšanas pasākumos un aptaujās, kā arī pētījumos par pakalpojumu saņēmēju 

apmierinātību par pilnvarotās personas sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar šo līgumu; 

 

14. Pilnvarotajai personai nav tiesības no ar šo līgumu deleģētajiem pārvaldes uzdevumiem izrietošos 

sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākumus un tiesības deleģēt citām personām. 

 

IV Pašvaldības un pilnvarotās personas atbildība 

 

15. Pilnvarotā persona ir atbildīga par visām civiltiesiskām saistībām, ko tā uzņēmusies, sniedzot no 

deleģētā pārvaldes uzdevuma izrietošus sabiedriskos pakalpojums. Pilnvarotā persona patstāvīgi, bez 

pašvaldības līdzdalības, risina civiltiesiskus strīdus, kas izriet no noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem, 

kā arī no citām tiesībām un saistībām, ko tā uzņēmusies, darbojoties privāto tiesību jomā. 

 

16. Pašvaldība ir atbildīga par deleģētā pārvaldes uzdevuma īstenošanu kopumā un par attiecīgo 

komunālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu Viesītes novada pašvaldības iedzīvotājiem. 

 

17. Ja pilnvarotās personas prettiesiskas rīcības, bezdarbības vai nepienācīgas deleģēto pārvaldes 

uzdevumu izpildes rezultātā tiek nodarīti zaudējumi trešajai personai un zaudējumu atlīdzinājuma 

prasījums tiek vērsts pret pašvaldību, pilnvarotā persona pašvaldībai zaudējumus atlīdzina regresa 

kārtībā. 

 

V Uzdevumu izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji 

 

18. Pilnvarotā persona Līgumā noteiktā kārtībā un apjomā apņemas nodrošināt kvalitatīvu deleģēto 

uzdevumu izpildi. 

 

19. Uzdevumu izpildes kvalitāti Pašvaldība novērtē, ievērojot šādus kritērijus:  

19.1. Pilnvarotās personas uzdevumu izpildes rezultātā iegūto ieņēmumu apjoms attiecībā pret 

Pilnvarotās personas izdevumiem uzdevumu izpildei; 

19.2. Pilnvarotās personas peļņas vai zaudējumu apjoms; 

19.3. iedzīvotāju atsauksmes par Pilnvarotās personas uzdevumu ietvaros sniegto pakalpojumu kvalitāti 

un saņemto sūdzību skaits; 

19.4. Pilnvarotās personas izstrādāto un realizēto sadarbības un inovāciju projektu skaits. 

 

VI Pilnvarotās personas darbības uzraudzības kārtība 

 

20. Pilnvarotā persona šā līguma izpildes ietvaros ir pašvaldības pārraudzībā, Pilnvarotās personas 

kapitāla daļu turētāja pārstāvja personā (turpmāk –Pārstāvis). 

 

21. Pārstāvis nodrošina uzdevumu izpildes pilnīgu un efektīvu pārraudzību. 

 

22. Pārstāvis pārraugot Pilnvarotās personas darbību uzdevumu izpildei: 

22.1. Pieprasa no Pilnvarotās personas informāciju par uzdevumu izpildi; 

22.2. Uzdod Pašvaldības darbiniekiem pārbaudīt Pilnvarotās personas informāciju par uzdevumu izpildi; 

22.3. Veic uzdevumu izpildes kontroli; 

22.4. Uzdod Pašvaldības darbiniekiem izvērtēt un sniegt atzinumu par Pilnvarotās personas investīcijā; 
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22.5. īsteno citas tiesības un jautājumus, kas izriet no šī Līguma un normatīvajiem aktiem , un ir 

nepieciešami pārraudzības nodrošināšanai. 

 

VII  Pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtība 

 

23. Līguma darbības laikā Pilnvarotajai personai ir pienākums reizi gadā līdz nākošā gada 10.februārim 

iesniegt Pašvaldībai rakstisku pārskatu par uzdevumu izpildi, kurā norādīta informācija par:: 

23.1. saskaņā ar šo līgumu sniegtiem sabiedriskiem pakalpojumiem iedzīvotājiem, sniegto pakalpojumu 

kvalitāti un apjomu; 

23.2. iekasētās maksas par sniegtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem apjomu; 

23.3. visiem piesaistītajiem finanšu līdzekļiem un investīcijām; 

23.4. pilnvarotās personas saistību apmēru (izņemot līgumus par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar 

pakalpojumu saņēmējiem); 

23.5. ieguldījumiem infrastruktūrā, sistēmās un pamatlīdzekļos, kas nodrošina sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšanu iedzīvotājiem, to attīstībā apmēru; 

23.6. informāciju par infrastruktūras apsaimniekošanu. 

23.7. citu papildus informāciju pēc pašvaldības pieprasījuma. 

 

24. Pilnvarotās personas darbību pašvaldība vērtē pēc šādiem kritērijiem: 

24.1. deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanas un no tiem izrietošo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 

kvalitāte, nepārtrauktība, regularitāte; 

24.2. sabiedrisko pakalpojumu saņēmēju apmierinātība ar pakalpojumu kvalitāti; 

24.3. piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes atbilstības obligātajām dzeramā ūdens nekaitīguma un 

kvalitātes prasībām novērtējums, kā arī dzeramā ūdens piegādes spiediena rādītāji daudzstāvu 

dzīvojamās mājās; 

24.4. piesaistīto finanšu līdzekļu un investīciju apmērs; 

24.5. ieguldījumi infrastruktūrā, sistēmās un pamatlīdzekļos, kas nodrošina sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšanu iedzīvotājiem, to attīstībā; 

24.6. darbības atbilstība spēkā esošo normatīvo aktu prasībām; 

24.7. pēc pašvaldības ieskatiem citiem kritērijiem, kas nodrošina sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu 

iedzīvotājiem pienācīgā kvalitātē un apmērā. 

 

VIII Savstarpējo norēķinu kārtība un finanšu resursu piešķiršanas noteikumi 

 

25. Pilnvarotā persona deleģētos pārvaldes uzdevumus un no tiem izrietošos sabiedriskos pakalpojumus 

finansē no līdzekļiem, kas iegūti no maksas par sniegtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem. 

 

26. Ja pilnvarotās personas gūtais finansējums no sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pilnībā 

nenodrošina sabiedrisko pakalpojumu kvalitatīvu sniegšanu, pilnvarotā persona var iesniegt pašvaldībai 

finanšu līdzekļu nepieciešamības pamatojumu un aprēķinus.  

 

27. Pašvaldība izskata pilnvarotās personas iesniegto finanšu līdzekļu nepieciešamības pamatojumu un 

aprēķinus, un var lemt par attiecīgu finanšu līdzekļu piešķiršanu, paredzot to Viesītes novada pašvaldības 

ikgadējā budžetā. 

 

28. Pilnvarotā persona racionāli un lietderīgi izmanto uzdevumu izpildes laikā iegūtos finanšu līdzekļus 

un Pašvaldības piešķirto finansējumu uzdevumu izpildei. 

 

29. Par Pakalpojumu sniedzēja attiecīgā aizvadītā darbības gada peļņas izlietošanu lēmumu pieņem 

Pilnvarotās personas dalībnieku sapulce. 
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30. Pašvaldība ne retāk kā reizi gadā līdz attiecīgā gada 1.aprīlim veic pārbaudes par pilnvarotajai 

personai iedalīto finanšu līdzekļu izlietojumu un tā atbilstību piešķiršanas mērķiem. Ja piešķirtie finanšu 

līdzekļi pilnībā vai daļā nav izlietoti atbilstoši piešķiršanas mērķiem, pilnvarotā persona tos pilnībā vai 

daļā atmaksā pašvaldības budžetā attiecīgajā saimnieciskajā gadā. Ja finanšu līdzekļu atmaksa 

saimnieciskā gada ietvaros apdraud sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktības nodrošināšanu 

iedzīvotājiem, pašvaldība var slēgt vienošanos par finanšu līdzekļu atmaksu ilgākā laika periodā. 

 

31. ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu   projekta īstenošanas rezultātā atlīdzības 

(kompensācijas) maksājumus aprēķina, kontrolē un pārskata, kā arī novērš un atmaksā atlīdzības 

(kompensācijas) maksājuma pārmaksas  atbilstoši šī Līguma noteikumiem, ES fondu un citu ārvalstu 

finanšu instrumentu un LR normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības ER fondu un citu ārvalstu finanšu 

instrumentu piesaistīšanai ieguldījumiem Pilnvarotās personas infrastruktūrā, projektu īstenošanas 

kārtībai, kā arī neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanai un atmaksāšanai. 

IX Līguma grozīšana un izbeigšana 

 

32. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līgumā. Līguma grozījumi stājas spēkā 

pēc to abpusējas parakstīšanas. Līguma grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

 

33. Katra Puse var vienpusēji uzteikt šo Līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot par to otru Pusi trīs 

mēnešus iepriekš. 

 

34. Katra Puse var uzteikt Līgumu, neievērojot Līguma 38.punktā minēto uzteikuma termiņu, ja: 

34.1. otra Puse rupji pārkāpj Līguma noteikumus; 

34.2. pastāv svarīgs iemesls, kas neļauj turpināt Līguma attiecības; 

 

35. Līgums tiek izbeigts, ja vairs nepastāv tā noslēgšanas pamatnoteikumi; 

 

36. Izbeidzoties Līgumam, Puses sagatavo savstarpējo norēķinu aktu. 

 

X Citi noteikumi. 

37. Kādam no līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, līgums nezaudē 

spēku tā pārējos punktos, izņemot tādus normatīvo aktu grozījumus, kas atceļ šā līguma noslēgšanas 

pamatnoteikumus. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā pusēm ir pienākums līgumu piemērot atbilstoši 

spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

 

38. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu šā līguma pārtraukšanai vai 

vienpusējai uzteikšanai. Ja kāda no pusēm tiek reorganizēta, līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir spēkā 

esoši puses tiesību un saistību pārņēmējam. Pašvaldībai ir tiesības vienpusēji uzteikt līgumu, pilnvarotās 

personas tiesību un saistību pārņēmēju reorganizācijas procesā vienu mēnesi iepriekš brīdinot, ja 

pilnvarotās personas reorganizācijas gadījumā nepastāv deleģēšanas pamatnoteikumi vai speciālie 

deleģēšanas nosacījumi privātpersonai. 

 

39. Visus strīdus, domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, kā arī sakarā ar Līguma izbeigšanu, 

Puses risina savstarpējā sarunu ceļā. Strīdi un domstarpības, par kuriem nav panākta vienošanās sarunu 

ceļā, tiek izskatīti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

40. Līgums sastādīts 2 eksemplāros latviešu valodā, kuriem abiem ir vienāds juridisks spēks. Katra puse 

saņem vienu līguma eksemplāru. 

41. Pušu rekvizīti un paraksti:  

 

Pašvaldība  Pilnvarotā persona  

Viesītes novada pašvaldība   SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 

Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, 

LV-5237 

Smilšu ielā 2, Viesītē, Viesītes novads, LV 

5237 
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Reģistrācijas Nr. 90000045353 Reģistrācijas Nr. 55403000541 

AS SEB banka, kods UNLALV2X 

Konts LV66UNLA0009013130395 

AS SEB banka , kods UNLALV2X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Konts LV75UNLA0009000508011 

 

 

Viesītes novada pašvaldības                      SIA ’’Viesītes komunālā pārvalde’’ 

domes priekšsēdētājs   A.Žuks                   valdes loceklis  M.Blitsons 

                                                                                

 

32.# 

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā 

pārvalde” par atkritumu savākšanas pakalpojumu sniegšanu 

M.Blitsons 

M.Blitsons -  ziņo par sagatavoto lēmuma un līguma projektu 

A.Žuks- ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

    Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punkts noteic pašvaldības autonomās funkcijas: 

organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves 

atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā 

īpašumā atrodas dzīvojamais fonds; 15. panta ceturtā daļa noteic, ka no katras autonomās funkcijas 

izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai.  

     Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus noteic likuma “Par pašvaldībām”, 

21. panta pirmās daļas 23. punkts, ka tikai dome var lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15. 

pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati 

par šo funkciju izpildi.  

    Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā un otrā daļa noteic, ka publiska persona var deleģēt 

privātpersonai un citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu 

var veikt efektīvāk. Privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, 

ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41. panta otrās un trešās daļas noteikumus, 

kas noteic, ka publiska persona var deleģēt pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās 

personas vai tās iestādes kompetencē. 

      Deleģējot pārvaldes uzdevumus, par funkcijas izpildi kopumā atbild attiecīgā publiskā persona. 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ ir Viesītes novada Domes 

kapitālsabiedrība, kura  dibināta 1991.gada 21.decembrī ar mērķi nodrošināt komunālo pakalpojumu 

(ūdensapgādes un kanalizācijas, siltumapgādes, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas, 

atkritumu apsaimniekošanas, siltumapgādes  u.c.) sniegšanu  Viesītes novada iedzīvotājiem, līdz ar to, 

nodrošināt ar minētās funkcijas izpildi saistītos pārvaldes uzdevumus. Visas kapitāla daļas 

kapitālsabiedrībā pieder Viesītes novada  pašvaldībai. 

       Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’   visus iepriekšējos gadus ir 

veikusi komunālos pakalpojumus Viesītes novada teritorijā. Tā kā iepriekšējā deleģēšanas līguma 

termiņš ir beidzies, jā noslēdz jauns līgums. 

       Ņemot vērā minēto, un to, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ 

deleģētos pārvaldes uzdevumus ir veikusi profesionāli un kvalitatīvi, tai ir rīcībā ir visi nepieciešamie 

tehniskie resursi un personāls pārvaldes uzdevuma pildīšanai, ir sniegusi nepieciešamos dokumentus un 

sadarbojusies ar pašvaldību, kā arī to, ka pēc teritoriālās reformas ieviešanas  Viesītes novada pašvaldība 

tiek savienota ar citām pašvaldībām un šobrīd nav lietderīgi veikt pārmaiņas komunālo pakalpojumu 

sniegšanas nodrošināšanā, Sabiedrība  darbību atkritumu savākšanu (izņemot bīstamos) un atkritumu 

transportēšanu uz apglabāšanas poligonu, veic jau ilgstoši, secināms, ka visefektīvāk pakalpojumus 

var veikt Sabiedrība. 

    Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmo un otro daļu, 41. panta pirmo daļu, 

43.panta otro daļu, 45. panta otro un piekto daļu, 88. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 

15. panta pirmās daļas 1. punktu un ceturto daļu, 21. panta pirmās daļas 23.punktu, atklāti balsojot, par- 
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8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, 

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

 

1.Deleģēt līdz 2021.gada 31.decembrim Sabiedrību ar ierobežotu atbildību ‘’Viesītes komunālā 

pārvalde’’ , reģ.Nr.55403000541, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. punktā noteiktās 

autonomās funkcijas -organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (atkritumu savākšanu (izņemot 

bīstamos) un atkritumu transportēšanu uz apglabāšanas poligonu) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas 

dzīvojamais fonds, Viesītes novada Viesītes pilsētā, Viesītes pagastā, Elkšņu pagastā, Rites pagastā, 

Saukas pagastā. 

2.Noslēgt deleģēšanas līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ par 

lēmuma 1.punktā noteikto pārvaldes uzdevumu. 

3.Nosūtīt deleģēšanas līgumu informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

4.Līgumu piecu darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas publicēt  Viesītes novada pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.viesite.lv. 

 

Pielikumā: Līgums uz 7 lapām 

Pielikums 

Viesītes novada  domes 

2021.gada 20.maija sēdes lēmumam Nr.32 (prot.Nr.9)  

Deleģēšanas līgums 

Viesītes novada Viesītē                                      2021.gada _____- 

 

     Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000045353, juridiskā adrese: Brīvības ielā 10, 

Viesītē, Viesītes novads, domes priekšsēdētāja Alfona Žuka personā, kas darbojas uz Viesītes novada 

pašvaldības nolikuma pamata (turpmāk – Pašvaldība) 

un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ’’Viesītes komunālā pārvalde’’, reģistrācijas nr.55403000541, 

juridiskā adrese: Smilšu ielā 2, Viesītē, Viesītes novads, tās valdes locekļa Māra Blitsona personā, kas 

darbojas saskaņā ar Statūtiem (turpmāk – pilnvarotā persona) (turpmāk arī – puses), 

ņemot vērā to, ka 

- saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un 

kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un 

attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds; 

- saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas izrietošu 

pārvaldes uzdevumu Pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes 

uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai pārvaldes 

uzdevumu var cita starp deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 

41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā 

persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk, kā Pašvaldība; 

- saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu Pašvaldība ir izveidojusi 

Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”, kurā 100% kapitāla daļu pieder 

Pašvaldībai, un kuras darbības mērķi un veidi saskaņā ar statūtiem ir ūdens ieguve, attīrīšana un sadale, 

notekūdeņu un atkritumu likvidēšana, attīrīšana, atkritumu apsaimniekošana, siltumapgāde un 

tamlīdzīga darbība. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde” Viesītes novada 

administratīvajā teritorijā sekmīgi nodrošina no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

1.punktā  izrietošu uzdevumu – atkritumu apsaimniekošana – veikšanu un nepārtraukti ir nodrošinājusi 

kvalitatīvu attiecīgo komunālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.  Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „Viesītes komunālā pārvalde” darbība ir atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta 

pirmās daļas 1.un  2..punktos un otrajā un ceturtajā daļās noteiktajiem gadījumiem; 

http://www.viesite.lv/
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- saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 4.panta pirmās daļas 1., 2.punktiem šo likumu citastarp 

nepiemēro, ja pasūtītājs slēdz līgumu par tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai piegādēm vai 

sniegtajiem pakalpojumiem, kura atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē un kura galvenokārt veic būvdarbus 

vai piegādes vai sniedz pakalpojumus pasūtītājam. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes 

komunālā pārvalde” ir Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder 

Viesītes novada pašvaldībai. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde” darbības 

joma un piešķirtās tiesības sniegt sabiedriskos pakalpojumus izriet no Viesītes novada pašvaldībai 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās autonomās kompetences organizēt 

iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (atkritumu apsaimniekošana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā 

atrodas dzīvojamais fonds; 

  -  Minētās Viesītes novada pašvaldības kompetences īstenošana Viesītes novada administratīvajā 

teritorijā ir  Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde” pamatdarbības joma un no 

šīs kompetences izrietošie uzdevumi uz šā līguma slēgšanas brīdi sastāda vairāk kā 95%  no Sabiedrības 

ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”  kopējā apgrozījuma; 

un, pamatojoties uz Viesītes novada pašvaldības 2021.gada 20.maija lēmumu Nr.32 (prot.Nr.9),  

noslēdz šāda satura deleģēšanas līgumu: 

I Līguma objekts 

 

1.Pašvaldība deleģē pilnvaroto personu veikt un pilnvarotā persona apņemas saskaņā ar spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām veikt šādus no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā 

noteiktās pašvaldības autonomās kompetences funkcijas: organizēt Viesītes novada pašvaldības 

iedzīvotājiem (Viesītes pilsētā un pagastā, Elkšņu pagastā, Rites pagastā un Saukas pagastā) komunālos 

pakalpojumus: atkritumu savākšanu (izņemot bīstamos) un atkritumu transportēšanu uz 

apglabāšanas poligonu 

2. Pilnvarotajai personai ir ekskluzīvas tiesības Viesītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 

sniegt šā līguma 1.punktā uzskaitītos sabiedriskos pakalpojumus un īstenot šā līguma 1.punktā deleģētos 

pārvaldes uzdevumus. 

3. Nosakot maksu par atkritumu savākšanu (izņemot bīstamos) un atkritumu transportēšanu uz 

apglabāšanas poligonu,  Viesītes novada pašvaldība piemēro likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu 

regulatoriem" noteiktos sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas pamatprincipus. 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē nepieciešams regulēt sadzīves atkritumu apglabāšanu 

atkritumu poligonos. 

 

II Līguma termiņš, spēkā stāšanās un izpildes kārtība 

4. Līgums noslēgts līdz 2021.gada 31.decembrim.Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas 

dienu. 

5. Pilnvarotajai personai ir pienākums nodrošināt uzdevumu izpildes nepārtrauktību, izņemot 

nepārvaramas varas gadījumus. 

6.Par nepārvaramu varu tiek uzskatīts jebkurš notikums, kas nav atkarīgs no Pušu gribas, tieši attiecas 

uz Līguma izpildi un ko nevarēja un nevajadzēja paredzēt Līguma slēgšanas brīdī. Ar šādiem gadījumiem 

un apstākļiem tiek saprasti, bet nav ierobežoti, dabas katastrofas, ugunsgrēks, epidēmija, karš, nemieri, 

mobilizācija un tamlīdzīgi. Par nepārvaramas varas apstākli netiek uzskatīts pilnvarotās personas 

darbinieku streiks. 

7. Lai veiktu nepieciešamos pasākumus nepārvaramas varas apstākļu radīto seku novēršanai, kā arī 

noteiktu pilnvarotajai personai radītos zaudējumus un iespējas nodrošināt deleģēto pārvaldes uzdevumu 

turpmāku nepārtrauktu veikšanu, iestājoties nepārvaramas varas gadījumam, pilnvarotā persona 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas dienas laikā no nepārvaramas varas gadījuma iestāšanās brīža 

informē pašvaldību. 

8. Pilnvarotajai personai jāveic visi iespējamie pasākumi nepārvaramas varas seku mazināšanai un 

novēršanai, pēc iespējas nodrošinot iedzīvotājiem sniegto sabiedrisko pakalpojumu nepārtrauktību vai 

sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas atjaunošanu iespējami īsākā laikposmā. 

9. Pilnvarotā persona nodrošina uzdevumu izpildi Līgumā noteiktajā apjomā un termiņā. Uzdevumu 

izpildē pilnvarotā persona ievēro labas pārvaldības un citus valsts pārvaldes principus, normatīvo aktu 

prasības un Pašvaldības noteikto kārtību, sadarbojas ar Pašvaldību, tās iestādēm un struktūrvienībām. 

https://likumi.lv/ta/id/12483-par-sabiedrisko-pakalpojumu-regulatoriem
https://likumi.lv/ta/id/12483-par-sabiedrisko-pakalpojumu-regulatoriem
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10. Jautājumos, kas saistīti ar pilnvarotajai personai deleģētā uzdevuma izpildi un kurus pilnvarotā 

persona ir tiesīga izlemt patstāvīgi, tā rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks. 

 

III Pašvaldības un pilnvarotās personas pienākumi un tiesības 

11. Pašvaldība: 

11.1. piešķir pilnvarotajai personai ekskluzīvas tiesības Viesītes novadā  sniegt šī Līguma 1.punktā 

uzskaitītos sabiedrisko pakalpojumus; 

11.2. kontrolē šī līguma izpildi; 

11.3. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, kā arī Līgumā noteiktā  kārtībā var piešķirt pilnvarotajai 

personai finanšu un materiālos līdzekļus, saistību nodrošinājumus  šī Līguma 1.punktā deleģēto 

uzdevumu izpildei.. 

12. Pilnvarotā persona: 

12.1.   patstāvīgi veic ar šo līgumu deleģētos pārvaldes uzdevumus normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 

un kvalitātē, nodrošinot iedzīvotājiem iespējami labākos drošības, pieejamības, regularitātes un 

kvalitātes sabiedrisko pakalpojumu saņemšanu; 

12.2. nodrošina sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību, izņemot nepārvaramas varas 

apstākļos. Ja ir noticis sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pārtraukums, kas ir bijis ilgāks par četrām 

nepārtrauktām stundām vai īsāku laikposmu vairāk kā divas reizes vienas nedēļas ietvaros, pilnvarotā 

persona vienas dienas laikā no pakalpojuma sniegšanas pārtraukuma informē pašvaldību par 

pārtraukuma iemesliem, veiktajām darbībām un izdevumiem to novēršanai, kā arī plānoto rīcību 

turpmāku pakalpojumu sniegšanas pārtraukumu novēršanai; 

12.3. saskaņā ar apstiprinātajiem tarifiem, iekasē maksu par sniegtajiem pakalpojumiem, kas novirzāma 

un izlietojama deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildei. Pilnvarotā persona citu maksu par sniegtajiem 

pakalpojumiem var iekasēt tad, ja šī maksa noteikta saskaņā ar Viesītes novada pašvaldības domes 

maksas apmērā noteikšanas kārtību. 

12.4. patstāvīgi veic visus nepieciešamos pasākumus deleģēto pārvaldes uzdevumu īstenošanai un 

attiecīgo pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem, tai skaitā veic materiālo resursu iegādi, investīciju 

projektu realizāciju un papildus finanšu līdzekļu piesaisti, kas var uzlabot šajā līgumā deleģēto pārvaldes 

uzdevumu izpildes efektivitāti un kvalitāti. Ja pilnvarotā persona paredz uzņemties saistības, kas 

pārsniedz apstiprinātā budžeta ietvarus, šādu saistību uzņemšanās visupirms saskaņojuma ar Viesītes 

novada pašvaldības domi vai tās pilnvarotu personu; 

12.5. jautājumos, kas saistīti ar deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi un kurus pilnvarotā persona ir 

tiesīga izlemt patstāvīgi, pilnvarotā persona rīkojas kā krietns un gādīgs saimnieks; 

12.6. par saviem līdzekļiem nodrošina ar deleģētā pārvaldes uzdevuma īstenošanu saistīto sistēmu 

ekspluatāciju un to tehniskā stāvokļa atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem, novērš bojājumus un 

avārijas situācijas, kas saistītas ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu atbilstoši ar pakalpojumu 

saņēmējiem noslēgtajiem līgumiem un normatīvo aktu prasībām; 

12.7. uztur un atjauno savus pamatlīdzekļus un nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, lai nodrošinātu 

deleģēto pārvaldes uzdevumu īstenošanu un ar to saistīto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu 

iedzīvotājiem; 

1238. lai novērtētu sabiedriskā pakalpojuma saņēmēju apmierinātību ar pakalpojuma kvalitāti, organizē 

un piedalās informēšanas pasākumos un aptaujās, kā arī pētījumos par pakalpojumu saņēmēju 

apmierinātību par pilnvarotās personas sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar šo līgumu; 

 

13. Pilnvarotajai personai nav tiesības no ar šo līgumu deleģētajiem pārvaldes uzdevumiem izrietošos 

sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākumus un tiesības deleģēt citām personām. 

 

IV Pašvaldības un pilnvarotās personas atbildība 

14. Pilnvarotā persona ir atbildīga par visām civiltiesiskām saistībām, ko tā uzņēmusies, sniedzot no 

deleģētā pārvaldes uzdevuma izrietošus sabiedriskos pakalpojums. Pilnvarotā persona patstāvīgi, bez 

pašvaldības līdzdalības, risina civiltiesiskus strīdus, kas izriet no noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem, 

kā arī no citām tiesībām un saistībām, ko tā uzņēmusies, darbojoties privāto tiesību jomā. 
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15. Pašvaldība ir atbildīga par deleģētā pārvaldes uzdevuma īstenošanu kopumā un par attiecīgo 

komunālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu Viesītes novada pašvaldības iedzīvotājiem. 

 

16. Ja pilnvarotās personas prettiesiskas rīcības, bezdarbības vai nepienācīgas deleģēto pārvaldes 

uzdevumu izpildes rezultātā tiek nodarīti zaudējumi trešajai personai un zaudējumu atlīdzinājuma 

prasījums tiek vērsts pret pašvaldību, pilnvarotā persona pašvaldībai zaudējumus atlīdzina regresa 

kārtībā. 

 

V Uzdevumu izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji 

17. Pilnvarotā persona Līgumā noteiktā kārtībā un apjomā apņemas nodrošināt kvalitatīvu deleģēto 

uzdevumu izpildi. 

 

18. Uzdevumu izpildes kvalitāti Pašvaldība novērtē, ievērojot šādus kritērijus:  

18.1. Pilnvarotās personas uzdevumu izpildes rezultātā iegūto ieņēmumu apjoms attiecībā pret 

Pilnvarotās personas izdevumiem uzdevumu izpildei; 

18.2. Pilnvarotās personas peļņas vai zaudējumu apjoms; 

18.3. iedzīvotāju atsauksmes par Pilnvarotās personas uzdevumu ietvaros sniegto pakalpojumu kvalitāti 

un saņemto sūdzību skaits; 

18.4. Pilnvarotās personas izstrādāto un realizēto sadarbības un inovāciju projektu skaits. 

 

VI Pilnvarotās personas darbības uzraudzības kārtība 

19. Pilnvarotā persona šā līguma izpildes ietvaros ir pašvaldības pārraudzībā, Pilnvarotās personas 

kapitāla daļu turētāja pārstāvja personā (turpmāk –Pārstāvis). 

 

20. Pārstāvis nodrošina uzdevumu izpildes pilnīgu un efektīvu pārraudzību. 

 

21. Pārstāvis pārraugot Pilnvarotās personas darbību uzdevumu izpildei: 

21.1. Pieprasa no Pilnvarotās personas informāciju par uzdevumu izpildi; 

21.2. Uzdod Pašvaldības darbiniekiem pārbaudīt Pilnvarotās personas informāciju par uzdevumu izpildi; 

21.3. Veic uzdevumu izpildes kontroli; 

21.4.  Uzdod Pašvaldības darbiniekiem izvērtēt un sniegt atzinumu par Pilnvarotās personas investīcijā; 

21.5. īsteno citas tiesības un jautājumus, kas izriet no šī Līguma un normatīvajiem aktiem , un ir 

nepieciešami pārraudzības nodrošināšanai. 

 

 

VII  Pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtība 

22. Līguma darbības laikā Pilnvarotajai personai ir pienākums reizi gadā līdz nākošā gada 10.februārim 

iesniegt Pašvaldībai rakstisku pārskatu par uzdevumu izpildi, kurā norādīta informācija par:: 

22.1. saskaņā ar šo līgumu sniegtiem sabiedriskiem pakalpojumiem iedzīvotājiem, sniegto pakalpojumu 

kvalitāti un apjomu; 

22.2. iekasētās maksas par sniegtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem apjomu; 

22.3. visiem piesaistītajiem finanšu līdzekļiem un investīcijām; 

22.4. pilnvarotās personas saistību apmēru (izņemot līgumus par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar 

pakalpojumu saņēmējiem); 

22.5. ieguldījumiem infrastruktūrā, sistēmās un pamatlīdzekļos, kas nodrošina sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšanu iedzīvotājiem, to attīstībā apmēru; 

22.6. informāciju par infrastruktūras apsaimniekošanu. 

22.7. citu papildus informāciju pēc pašvaldības pieprasījuma. 

 

23. Pilnvarotās personas darbību pašvaldība vērtē pēc šādiem kritērijiem: 

23.1. deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanas un no tiem izrietošo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 

kvalitāte, nepārtrauktība, regularitāte; 
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23.2. sabiedrisko pakalpojumu saņēmēju apmierinātība ar pakalpojumu kvalitāti; 

23.3. pēc atkritumu apsaimniekošanas atļaujas atļautais atkritumu daudzuma ir: 

        23.3.1 Nešķiroti sadzīves atkritumi 800 tonnas gadā ; 

        23.3.2. Betona, ķieģeļu, dakstiņu, flīžu, keramikas maisījumi 200 tonnas gadā. 

23.4. piesaistīto finanšu līdzekļu un investīciju apmērs; 

23.5. ieguldījumi infrastruktūrā, sistēmās un pamatlīdzekļos, kas nodrošina sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšanu iedzīvotājiem, to attīstībā; 

23.6. darbības atbilstība spēkā esošo normatīvo aktu prasībām; 

23.7. pēc pašvaldības ieskatiem citiem kritērijiem, kas nodrošina sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu 

iedzīvotājiem pienācīgā kvalitātē un apmērā. 

 

VIII Savstarpējo norēķinu kārtība un finanšu resursu piešķiršanas noteikumi 

24. Pilnvarotā persona deleģētos pārvaldes uzdevumus un no tiem izrietošos sabiedriskos pakalpojumus 

finansē no līdzekļiem, kas iegūti no maksas par sniegtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem. 

 

25. Ja pilnvarotās personas gūtais finansējums no sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pilnībā 

nenodrošina sabiedrisko pakalpojumu kvalitatīvu sniegšanu, pilnvarotā persona var iesniegt pašvaldībai 

finanšu līdzekļu nepieciešamības pamatojumu un aprēķinus.  

 

26. Pašvaldība izskata pilnvarotās personas iesniegto finanšu līdzekļu nepieciešamības pamatojumu un 

aprēķinus, un var lemt par attiecīgu finanšu līdzekļu piešķiršanu, paredzot to Viesītes novada pašvaldības 

ikgadējā budžetā. 

 

27. Pilnvarotā persona racionāli un lietderīgi izmanto uzdevumu izpildes laikā iegūtos finanšu līdzekļus 

un Pašvaldības piešķirto finansējumu uzdevumu izpildei. 

 

28. Par Pakalpojumu sniedzēja attiecīgā aizvadītā darbības gada peļņas izlietošanu lēmumu pieņem 

Pilnvarotās personas dalībnieku sapulce. 

 

29. Pašvaldība ne retāk kā reizi gadā līdz attiecīgā gada 1.aprīlim veic pārbaudes par pilnvarotajai 

personai iedalīto finanšu līdzekļu izlietojumu un tā atbilstību piešķiršanas mērķiem. Ja piešķirtie finanšu 

līdzekļi pilnībā vai daļā nav izlietoti atbilstoši piešķiršanas mērķiem, pilnvarotā persona tos pilnībā vai 

daļā atmaksā pašvaldības budžetā attiecīgajā saimnieciskajā gadā. Ja finanšu līdzekļu atmaksa 

saimnieciskā gada ietvaros apdraud sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktības nodrošināšanu 

iedzīvotājiem, pašvaldība var slēgt vienošanos par finanšu līdzekļu atmaksu ilgākā laika periodā. 

 

IX Līguma grozīšana un izbeigšana 

30. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līgumā. Līguma grozījumi stājas spēkā 

pēc to abpusējas parakstīšanas. Līguma grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

 

31. Katra Puse var vienpusēji uzteikt šo Līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot par to otru Pusi trīs 

mēnešus iepriekš. 

 

32. Katra Puse var uzteikt Līgumu, neievērojot Līguma 31.punktā minēto uzteikuma termiņu, ja: 

32.1. otra Puse rupji pārkāpj Līguma noteikumus; 

32.2. pastāv svarīgs iemesls, kas neļauj turpināt Līguma attiecības; 

 

33. Līgums tiek izbeigts, ja vairs nepastāv tā noslēgšanas pamatnoteikumi; 

 

34. Izbeidzoties Līgumam, Puses sagatavo savstarpējo norēķinu aktu. 

 

X Citi noteikumi. 

35. Kādam no līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, līgums nezaudē 

spēku tā pārējos punktos, izņemot tādus normatīvo aktu grozījumus, kas atceļ šā līguma noslēgšanas 
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pamatnoteikumus. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā pusēm ir pienākums līgumu piemērot atbilstoši 

spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

 

36. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu šā līguma pārtraukšanai vai 

vienpusējai uzteikšanai. Ja kāda no pusēm tiek reorganizēta, līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir spēkā 

esoši puses tiesību un saistību pārņēmējam. Pašvaldībai ir tiesības vienpusēji uzteikt līgumu, pilnvarotās 

personas tiesību un saistību pārņēmēju reorganizācijas procesā vienu mēnesi iepriekš brīdinot, ja 

pilnvarotās personas reorganizācijas gadījumā nepastāv deleģēšanas pamatnoteikumi vai speciālie 

deleģēšanas nosacījumi privātpersonai. 

 

37. Visus strīdus, domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, kā arī sakarā ar Līguma izbeigšanu, 

Puses risina savstarpējā sarunu ceļā. Strīdi un domstarpības, par kuriem nav panākta vienošanās sarunu 

ceļā, tiek izskatīti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

38. Līgums sastādīts 2 eksemplāros latviešu valodā, kuriem abiem ir vienāds juridisks spēks. Katra puse 

saņem vienu līguma eksemplāru. 

 

39. Pušu rekvizīti un paraksti:  

 

Pašvaldība  Pilnvarotā persona  

Viesītes novada pašvaldība   SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 

Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, 

LV-5237 

Smilšu ielā 2, Viesītē,Viesītes novads, LV 

5237 

Reģistrācijas Nr. 90000045353 Reģistrācijas Nr.55403000541 

AS SEB banka, kods UNLALV2X 

Konts LV66UNLA0009013130395 

AS SEB banka, kods UNLALV2X 

Konts LV75UNLA0009000508011 

 

Viesītes novada pašvaldības                      SIA ’’Viesītes komunālā pārvalde’’ 

domes priekšsēdētājs   A.Žuks                   valdes loceklis  M.Blitsons 

                                                                                

33.# 

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā 

pārvalde”  par siltumenerģijas  pakalpojumu sniegšanu 

M.Blitsons 
M.Blitsons -  ziņo par sagatavoto lēmuma un līguma projektu 

A.Žuks- ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 
    Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punkts noteic pašvaldības autonomās funkcijas: 

organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves 

atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā 

īpašumā atrodas dzīvojamais fonds; 15. panta ceturtā daļa noteic, ka no katras autonomās funkcijas 

izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai.  

     Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus noteic likuma “Par pašvaldībām”, 

21. panta pirmās daļas 23. punkts, ka tikai dome var lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15. 

pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati 

par šo funkciju izpildi.  

    Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā un otrā daļa noteic, ka publiska persona var deleģēt 

privātpersonai un citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu 

var veikt efektīvāk. Privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, 

ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41. panta otrās un trešās daļas noteikumus, 
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kas noteic, ka publiska persona var deleģēt pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās 

personas vai tās iestādes kompetencē. 

      Deleģējot pārvaldes uzdevumus, par funkcijas izpildi kopumā atbild attiecīgā publiskā persona. 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ ir Viesītes novada Domes 

kapitālsabiedrība, kura  dibināta 1991.gada 21.decembrī ar mērķi nodrošināt komunālo pakalpojumu 

(ūdensapgādes un kanalizācijas, siltumapgādes, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas, 

atkritumu apsaimniekošanas, siltumapgādes  u.c.) sniegšanu  Viesītes novada iedzīvotājiem, līdz ar to, 

nodrošināt ar minētās funkcijas izpildi saistītos pārvaldes uzdevumus. Visas kapitāla daļas 

kapitālsabiedrībā pieder Viesītes novada  pašvaldībai. 

       Ņemot vērā minēto, un to, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ 

deleģētos pārvaldes uzdevumus ir veikusi profesionāli un kvalitatīvi, tai ir rīcībā ir visi nepieciešamie 

tehniskie resursi un personāls pārvaldes uzdevuma pildīšanai, ir sniegusi nepieciešamos dokumentus un 

sadarbojusies ar pašvaldību, kā arī to, ka pēc teritoriālās reformas ieviešanas  Viesītes novada pašvaldība 

tiek savienota ar citām pašvaldībām un šobrīd nav lietderīgi veikt pārmaiņas komunālo pakalpojumu 

sniegšanas nodrošināšanā, Sabiedrība  darbību siltuma ražošana, pārvade, sadale un tirdzniecība, veic 

jau ilgstoši, secināms, ka visefektīvāk pakalpojumus var veikt Sabiedrība. 

 

    Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmo un otro daļu, 41. panta pirmo daļu, 

43.panta otro daļu, 45. panta otro un piekto daļu, 88. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 

15. panta pirmās daļas 1. punktu un ceturto daļu, 21. panta pirmās daļas 23.punktu, atklāti balsojot, par- 

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

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

 

1.Deleģēt līdz 2021.gada 31.decembrim Sabiedrību ar ierobežotu atbildību ‘’Viesītes komunālā 

pārvalde’’ , reģ.Nr.55403000541, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. punktā noteiktās 

autonomās funkcijas -organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (siltuma ražošana, pārvade, 

sadale un tirdzniecība) Viesītes pilsētā. 

2.Noslēgt deleģēšanas līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ par 

lēmuma 1.punktā noteikto pārvaldes uzdevumu. 

3.Nosūtīt deleģēšanas līgumu informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

4.Līgumu piecu darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas publicēt  Viesītes novada pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.viesite.lv. 

 

Pielikumā Līgums uz 7 lapām 

Pielikums 
Viesītes novada  domes 

2021.gada 20.maija sēdes lēmumam Nr.33 (prot.Nr.9)  
________________ 

Deleģēšanas līgums 

Viesītes novada Viesītē                                                   2021..gada _____- 

 

     Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000045353, juridiskā adrese: Brīvības ielā 10, 

Viesītē, Viesītes novads, domes priekšsēdētāja Alfona Žuka personā, kas darbojas uz Viesītes novada 

pašvaldības nolikuma pamata (turpmāk – Pašvaldība) 

un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ’’Viesītes komunālā pārvalde’’, reģistrācijas nr.55403000541, 

juridiskā adrese: Smilšu ielā 2, Viesītē, Viesītes novads, tās valdes locekļa Māra Blitsona personā, kas 

darbojas saskaņā ar Statūtiem (turpmāk – pilnvarotā persona) (turpmāk arī – puses), 

ņemot vērā to, ka 

- saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un 

http://www.viesite.lv/
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kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un 

attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds; 

- saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas izrietošu 

pārvaldes uzdevumu Pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes 

uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai pārvaldes 

uzdevumu var cita starp deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 

41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā 

persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk, kā Pašvaldība; 

- saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu Pašvaldība ir izveidojusi 

Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”, kurā 100% kapitāla daļu pieder 

Pašvaldībai, un kuras darbības mērķi un veidi saskaņā ar statūtiem ir ūdens ieguve, attīrīšana un sadale, 

notekūdeņu un atkritumu likvidēšana, attīrīšana, atkritumu apsaimniekošana, siltumapgāde un 

tamlīdzīga darbība. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde” Viesītes novada 

administratīvajā teritorijā sekmīgi nodrošina no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

1.punktā  izrietošu uzdevumu - siltumapgāde – veikšanu un nepārtraukti ir nodrošinājusi kvalitatīvu 

attiecīgo komunālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.  Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Viesītes 

komunālā pārvalde” darbība ir atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1.un  

2..punktos un otrajā un ceturtajā daļās noteiktajiem gadījumiem; 

- saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 4.panta pirmās daļas 1., 2.punktiem šo likumu cita starp 

nepiemēro, ja pasūtītājs slēdz līgumu par tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai piegādēm vai 

sniegtajiem pakalpojumiem, kura atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē un kura galvenokārt veic būvdarbus 

vai piegādes vai sniedz pakalpojumus pasūtītājam. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes 

komunālā pārvalde” ir Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder 

Viesītes novada pašvaldībai. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde” darbības 

joma un piešķirtās tiesības sniegt sabiedriskos pakalpojumus izriet no Viesītes novada pašvaldībai 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās autonomās kompetences organizēt 

iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (siltumapgāde) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais 

fonds; 

  -  Minētās Viesītes novada pašvaldības kompetences īstenošana Viesītes novada administratīvajā 

teritorijā ir  Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde” pamatdarbības joma un no 

šīs kompetences izrietošie uzdevumi uz šā līguma slēgšanas brīdi sastāda vairāk kā 95%  no Sabiedrības 

ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”  kopējā apgrozījuma; 

un, pamatojoties uz Viesītes novada pašvaldības 2021.gada 20.maija lēmumu Nr.32 (prot.Nr.9) ,  

noslēdz šāda satura deleģēšanas līgumu: 

I Līguma objekts 

1.Pašvaldība deleģē pilnvaroto personu veikt un pilnvarotā persona apņemas saskaņā ar spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām veikt šādus no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā 

noteiktās pašvaldības autonomās kompetences funkcijas: organizēt Viesītes novada pašvaldības 

iedzīvotājiem Viesītes pilsētā komunālos pakalpojumus: siltuma ražošana, pārvade, sadale un 

tirdzniecība 

2. Pašvaldība deleģē pilnvarotajai personai Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu 

instrumentu projektu īstenošanas rezultātā gūto labumu apsaimniekošanu un uzturēšana, tai skaitā tādu 

projektu īstenošanas rezultātā gūto labumu apsaimniekošana un uzturēšana, kur projekta īstenotājs ir cita 

pašvaldības izveidota iestāde vai kapitālsabiedrība, ja Viesītes novada pašvaldības dome nav lēmusi 

citādāk vai tas nav pretrunā ar projekta īstenošanas nosacījumiem. 

3. Pilnvarotajai personai ir ekskluzīvas tiesības Viesītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 

sniegt šā līguma 1.punktā uzskaitītos sabiedriskos pakalpojumus un īstenot šā līguma 1.punktā deleģētos 

pārvaldes uzdevumus. 

 

4. Pilnvarotā persona darbojās saskaņa ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas siltumapgādes 

pakalpojumu regulēšanas kritērijiem. Regulēšanas kritēriji ir noteikti normatīvajos aktos – Ministru 
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kabineta izdotajos noteikumos Nr.1227 „Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu 

veidiem”. 

Nosakot maksu par siltumapgādi Viesītes novada pašvaldība piemēro likumā "Par sabiedrisko 

pakalpojumu regulatoriem" noteiktos sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas pamatprincipus. 

4.1. siltumenerģijas ražošana ir regulējama, ja visu komersanta iekārtu uzstādītā siltuma jauda ir lielāka 

par 1 MW un komersanta kopējais centralizētajā siltumapgādes sistēmā nodotais siltumenerģijas apjoms 

pārsniedz 5000 MWh/gadā; 

4.2. siltumenerģijas pārvade un sadale ir regulējama, ja siltumenerģija tiek nodota mājsaimniecības 

lietotājiem un ja kopējais pārvadītās un sadalītās siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5000 megavatstundu 

gadā, izņemot gadījumus, ja autonomā ražotāja vai neatkarīgā ražotāja saražoto siltumenerģiju piegādā 

līdz regulējamā siltumapgādes sistēmas operatora siltumtīkliem; 

4.3. siltumenerģijas tirdzniecība ir regulējama, ja tirgoto siltumenerģiju piegādā pa regulējamā 

siltumapgādes sistēmas operatora siltumtīkliem. 

Regulēšanas kritēriji ir noteikti normatīvajos aktos - Ministru kabineta izdotajos noteikumos 
Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem”. 
 
 

II Līguma termiņš, spēkā stāšanās un izpildes kārtība 

 

5. Līgums noslēgts līdz 2021.gada 31.decembrim.Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas 

dienu. 

6. Pilnvarotajai personai ir pienākums nodrošināt uzdevumu izpildes nepārtrauktību, izņemot 

nepārvaramas varas gadījumus. 

7.Par nepārvaramu varu tiek uzskatīts jebkurš notikums, kas nav atkarīgs no Pušu gribas, tieši attiecas 

uz Līguma izpildi un ko nevarēja un nevajadzēja paredzēt Līguma slēgšanas brīdī. Ar šādiem gadījumiem 

un apstākļiem tiek saprasti, bet nav ierobežoti, dabas katastrofas, ugunsgrēks, epidēmija, karš, nemieri, 

mobilizācija un tamlīdzīgi. Par nepārvaramas varas apstākli netiek uzskatīts pilnvarotās personas 

darbinieku streiks. 

8. Lai veiktu nepieciešamos pasākumus nepārvaramas varas apstākļu radīto seku novēršanai, kā arī 

noteiktu pilnvarotajai personai radītos zaudējumus un iespējas nodrošināt deleģēto pārvaldes uzdevumu 

turpmāku nepārtrauktu veikšanu, iestājoties nepārvaramas varas gadījumam, pilnvarotā persona 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas dienas laikā no nepārvaramas varas gadījuma iestāšanās brīža 

informē pašvaldību. 

9. Pilnvarotajai personai jāveic visi iespējamie pasākumi nepārvaramas varas seku mazināšanai un 

novēršanai, pēc iespējas nodrošinot iedzīvotājiem sniegto sabiedrisko pakalpojumu nepārtrauktību vai 

sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas atjaunošanu iespējami īsākā laikposmā. 

10. Pilnvarotā persona nodrošina uzdevumu izpildi Līgumā noteiktajā apjomā un termiņā. Uzdevumu 

izpildē pilnvarotā persona ievēro labas pārvaldības un citus valsts pārvaldes principus, normatīvo aktu 

prasības un Pašvaldības noteikto kārtību, sadarbojas ar Pašvaldību, tās iestādēm un struktūrvienībām. 

11. Jautājumos, kas saistīti ar pilnvarotajai personai deleģētā uzdevuma izpildi un kurus pilnvarotā 

persona ir tiesīga izlemt patstāvīgi, tā rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks. 

 

III Pašvaldības un pilnvarotās personas pienākumi un tiesības 

12. Pašvaldība: 

12.1. piešķir pilnvarotajai personai ekskluzīvas tiesības Viesītes novada Viesītes pilsētā sniegt šī Līguma 

1.punktā uzskaitītos sabiedrisko pakalpojumus; 

12.2. kontrolē šī līguma izpildi; 

12.3. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, kā arī Līgumā noteiktā  kārtībā var piešķirt pilnvarotajai 

personai finanšu un materiālos līdzekļus, saistību nodrošinājumus  šī Līguma 1.punktā deleģēto 

uzdevumu izpildei. 

13. Pilnvarotā persona: 

13.1.  patstāvīgi veic ar šo līgumu deleģētos pārvaldes uzdevumus normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 

un kvalitātē, nodrošinot iedzīvotājiem iespējami labākos drošības, pieejamības, regularitātes un 

kvalitātes sabiedrisko pakalpojumu saņemšanu; 

https://likumi.lv/ta/id/12483-par-sabiedrisko-pakalpojumu-regulatoriem
https://likumi.lv/ta/id/12483-par-sabiedrisko-pakalpojumu-regulatoriem
http://www.likumi.lv/doc.php?id=199830
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13.2. nodrošina sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību, izņemot nepārvaramas varas 

apstākļos. Ja ir noticis sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pārtraukums, kas ir bijis ilgāks par četrām 

nepārtrauktām stundām vai īsāku laikposmu vairāk kā divas reizes vienas nedēļas ietvaros, pilnvarotā 

persona vienas dienas laikā no pakalpojuma sniegšanas pārtraukuma informē pašvaldību par 

pārtraukuma iemesliem, veiktajām darbībām un izdevumiem to novēršanai, kā arī plānoto rīcību 

turpmāku pakalpojumu sniegšanas pārtraukumu novēršanai; 

13.3. saskaņā ar apstiprinātajiem tarifiem, iekasē maksu par sniegtajiem pakalpojumiem, kas novirzāma 

un izlietojama deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildei. Pilnvarotā persona citu maksu par sniegtajiem 

pakalpojumiem var iekasēt tad, ja šī maksa noteikta saskaņā ar Viesītes novada pašvaldības domes 

maksas apmērā noteikšanas kārtību. 

13.4. patstāvīgi veic visus nepieciešamos pasākumus deleģēto pārvaldes uzdevumu īstenošanai un 

attiecīgo pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem, tai skaitā veic materiālo resursu iegādi, investīciju 

projektu realizāciju un papildus finanšu līdzekļu piesaisti, kas var uzlabot šajā līgumā deleģēto pārvaldes 

uzdevumu izpildes efektivitāti un kvalitāti. Ja pilnvarotā persona paredz uzņemties saistības, kas 

pārsniedz apstiprinātā budžeta ietvarus, šādu saistību uzņemšanās visupirms saskaņojuma ar Viesītes 

novada pašvaldības domi vai tās pilnvarotu personu; 

13.5. jautājumos, kas saistīti ar deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi un kurus pilnvarotā persona ir 

tiesīga izlemt patstāvīgi, pilnvarotā persona rīkojas kā krietns un gādīgs saimnieks; 

13.6. par saviem līdzekļiem nodrošina ar deleģētā pārvaldes uzdevuma īstenošanu saistīto sistēmu 

ekspluatāciju un to tehniskā stāvokļa atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem, novērš bojājumus un 

avārijas situācijas, kas saistītas ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu atbilstoši ar pakalpojumu 

saņēmējiem noslēgtajiem līgumiem un normatīvo aktu prasībām; 

13.7. uztur un atjauno savus pamatlīdzekļus un nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, lai nodrošinātu 

deleģēto pārvaldes uzdevumu īstenošanu un ar to saistīto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu 

iedzīvotājiem; 

13.8. lai novērtētu sabiedriskā pakalpojuma saņēmēju apmierinātību ar pakalpojuma kvalitāti, organizē 

un piedalās informēšanas pasākumos un aptaujās, kā arī pētījumos par pakalpojumu saņēmēju 

apmierinātību par pilnvarotās personas sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar šo līgumu; 

 

14. Pilnvarotajai personai nav tiesības no ar šo līgumu deleģētajiem pārvaldes uzdevumiem izrietošos 

sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākumus un tiesības deleģēt citām personām. 

 

IV Pašvaldības un pilnvarotās personas atbildība 

 

15. Pilnvarotā persona ir atbildīga par visām civiltiesiskām saistībām, ko tā uzņēmusies, sniedzot no 

deleģētā pārvaldes uzdevuma izrietošus sabiedriskos pakalpojums. Pilnvarotā persona patstāvīgi, bez 

pašvaldības līdzdalības, risina civiltiesiskus strīdus, kas izriet no noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem, 

kā arī no citām tiesībām un saistībām, ko tā uzņēmusies, darbojoties privāto tiesību jomā. 

 

16. Pašvaldība ir atbildīga par deleģētā pārvaldes uzdevuma īstenošanu kopumā un par attiecīgo 

komunālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu Viesītes novada pašvaldības iedzīvotājiem. 

 

17. Ja pilnvarotās personas prettiesiskas rīcības, bezdarbības vai nepienācīgas deleģēto pārvaldes 

uzdevumu izpildes rezultātā tiek nodarīti zaudējumi trešajai personai un zaudējumu atlīdzinājuma 

prasījums tiek vērsts pret pašvaldību, pilnvarotā persona pašvaldībai zaudējumus atlīdzina regresa 

kārtībā. 

 

V Uzdevumu izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji 

18. Pilnvarotā persona Līgumā noteiktā kārtībā un apjomā apņemas nodrošināt kvalitatīvu deleģēto 

uzdevumu izpildi. 

 

19. Uzdevumu izpildes kvalitāti Pašvaldība novērtē, ievērojot šādus kritērijus:  

19.1. Pilnvarotās personas uzdevumu izpildes rezultātā iegūto ieņēmumu apjoms attiecībā pret 

Pilnvarotās personas izdevumiem uzdevumu izpildei; 

19.2. Pilnvarotās personas peļņas vai zaudējumu apjoms; 
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19.3. iedzīvotāju atsauksmes par Pilnvarotās personas uzdevumu ietvaros sniegto pakalpojumu kvalitāti 

un saņemto sūdzību skaits; 

19.4. Pilnvarotās personas izstrādāto un realizēto sadarbības un inovāciju projektu skaits. 

 

VI Pilnvarotās personas darbības uzraudzības kārtība 

20. Pilnvarotā persona šā līguma izpildes ietvaros ir pašvaldības pārraudzībā, Pilnvarotās personas 

kapitāla daļu turētāja pārstāvja personā (turpmāk –Pārstāvis). 

 

21. Pārstāvis nodrošina uzdevumu izpildes pilnīgu un efektīvu pārraudzību. 

 

22. Pārstāvis pārraugot Pilnvarotās personas darbību uzdevumu izpildei: 

22.1. Pieprasa no Pilnvarotās personas informāciju par uzdevumu izpildi; 

22.2. Uzdod Pašvaldības darbiniekiem pārbaudīt Pilnvarotās personas informāciju par uzdevumu izpildi; 

22.3. Veic uzdevumu izpildes kontroli; 

22.4.  Uzdod Pašvaldības darbiniekiem izvērtēt un sniegt atzinumu par Pilnvarotās personas investīcijā; 

22.5. īsteno citas tiesības un jautājumus, kas izriet no šī Līguma un normatīvajiem aktiem , un ir 

nepieciešami pārraudzības nodrošināšanai. 

 

VII  Pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtība 

23. Līguma darbības laikā Pilnvarotajai personai ir pienākums reizi gadā līdz nākošā gada 10.februārim 

iesniegt Pašvaldībai rakstisku pārskatu par uzdevumu izpildi, kurā norādīta informācija par:: 

23.1. saskaņā ar šo līgumu sniegtiem sabiedriskiem pakalpojumiem iedzīvotājiem, sniegto pakalpojumu 

kvalitāti un apjomu; 

23.2. iekasētās maksas par sniegtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem apjomu; 

23.3. visiem piesaistītajiem finanšu līdzekļiem un investīcijām; 

23.4. pilnvarotās personas saistību apmēru (izņemot līgumus par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar 

pakalpojumu saņēmējiem); 

23.5. ieguldījumiem infrastruktūrā, sistēmās un pamatlīdzekļos, kas nodrošina sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšanu iedzīvotājiem, to attīstībā apmēru; 

23.6. informāciju par infrastruktūras apsaimniekošanu. 

23.7. citu papildus informāciju pēc pašvaldības pieprasījuma. 

 

24. Pilnvarotās personas darbību pašvaldība vērtē pēc šādiem kritērijiem: 

24.1. deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanas un no tiem izrietošo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 

kvalitāte, nepārtrauktība, regularitāte; 

24.2. sabiedrisko pakalpojumu saņēmēju apmierinātība ar pakalpojumu kvalitāti; 

24.3. piegādātā siltuma daudzuma līdz 5000 megavatstundu gadā; 

24.4. piesaistīto finanšu līdzekļu un investīciju apmērs; 

24.5. ieguldījumi infrastruktūrā, sistēmās un pamatlīdzekļos, kas nodrošina sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšanu iedzīvotājiem, to attīstībā; 

24.6. darbības atbilstība spēkā esošo normatīvo aktu prasībām; 

24.7. pēc pašvaldības ieskatiem citiem kritērijiem, kas nodrošina sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu 

iedzīvotājiem pienācīgā kvalitātē un apmērā. 

 

VIII Savstarpējo norēķinu kārtība un finanšu resursu piešķiršanas noteikumi 

25. Pilnvarotā persona deleģētos pārvaldes uzdevumus un no tiem izrietošos sabiedriskos pakalpojumus 

finansē no līdzekļiem, kas iegūti no maksas par sniegtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem. 

 

26. Ja pilnvarotās personas gūtais finansējums no sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pilnībā 

nenodrošina sabiedrisko pakalpojumu kvalitatīvu sniegšanu, pilnvarotā persona var iesniegt pašvaldībai 

finanšu līdzekļu nepieciešamības pamatojumu un aprēķinus.  
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27. Pašvaldība izskata pilnvarotās personas iesniegto finanšu līdzekļu nepieciešamības pamatojumu un 

aprēķinus, un var lemt par attiecīgu finanšu līdzekļu piešķiršanu, paredzot to Viesītes novada pašvaldības 

ikgadējā budžetā. 

 

28. Pilnvarotā persona racionāli un lietderīgi izmanto uzdevumu izpildes laikā iegūtos finanšu līdzekļus 

un Pašvaldības piešķirto finansējumu uzdevumu izpildei. 

 

29. Par Pakalpojumu sniedzēja attiecīgā aizvadītā darbības gada peļņas izlietošanu lēmumu pieņem 

Pilnvarotās personas dalībnieku sapulce. 

 

30. Pašvaldība ne retāk kā reizi gadā līdz attiecīgā gada 1.aprīlim veic pārbaudes par pilnvarotajai 

personai iedalīto finanšu līdzekļu izlietojumu un tā atbilstību piešķiršanas mērķiem. Ja piešķirtie finanšu 

līdzekļi pilnībā vai daļā nav izlietoti atbilstoši piešķiršanas mērķiem, pilnvarotā persona tos pilnībā vai 

daļā atmaksā pašvaldības budžetā attiecīgajā saimnieciskajā gadā. Ja finanšu līdzekļu atmaksa 

saimnieciskā gada ietvaros apdraud sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktības nodrošināšanu 

iedzīvotājiem, pašvaldība var slēgt vienošanos par finanšu līdzekļu atmaksu ilgākā laika periodā. 

 

31. ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projekta īstenošanas rezultātā atlīdzības 

(kompensācijas) maksājumus aprēķina, kontrolē un pārskata, kā arī novērš un atmaksā atlīdzības 

(kompensācijas) maksājuma pārmaksas  atbilstoši šī Līguma noteikumiem, ES fondu un citu ārvalstu 

finanšu instrumentu un LR normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības ER fondu un citu ārvalstu finanšu 

instrumentu piesaistīšanai ieguldījumiem Pilnvarotās personas infrastruktūrā, projektu īstenošanas 

kārtībai, kā arī neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanai un atmaksāšanai. 

 

IX Līguma grozīšana un izbeigšana 

32. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līgumā. Līguma grozījumi stājas spēkā 

pēc to abpusējas parakstīšanas. Līguma grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

 

33. Katra Puse var vienpusēji uzteikt šo Līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot par to otru Pusi trīs 

mēnešus iepriekš. 

 

34. Katra Puse var uzteikt Līgumu, neievērojot Līguma 33.punktā minēto uzteikuma termiņu, ja: 

34.1. otra Puse rupji pārkāpj Līguma noteikumus; 

34.2. pastāv svarīgs iemesls, kas neļauj turpināt Līguma attiecības; 

 

35. Līgums tiek izbeigts, ja vairs nepastāv tā noslēgšanas pamatnoteikumi; 

 

36. Izbeidzoties Līgumam, Puses sagatavo savstarpējo norēķinu aktu. 

 

X Citi noteikumi. 

37. Kādam no līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, līgums nezaudē 

spēku tā pārējos punktos, izņemot tādus normatīvo aktu grozījumus, kas atceļ šā līguma noslēgšanas 

pamatnoteikumus. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā pusēm ir pienākums līgumu piemērot atbilstoši 

spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

 

38. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu šā līguma pārtraukšanai vai 

vienpusējai uzteikšanai. Ja kāda no pusēm tiek reorganizēta, līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir spēkā 

esoši puses tiesību un saistību pārņēmējam. Pašvaldībai ir tiesības vienpusēji uzteikt līgumu, pilnvarotās 

personas tiesību un saistību pārņēmēju reorganizācijas procesā vienu mēnesi iepriekš brīdinot, ja 

pilnvarotās personas reorganizācijas gadījumā nepastāv deleģēšanas pamatnoteikumi vai speciālie 

deleģēšanas nosacījumi privātpersonai. 

 

39. Visus strīdus, domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, kā arī sakarā ar Līguma izbeigšanu, 

Puses risina savstarpējā sarunu ceļā. Strīdi un domstarpības, par kuriem nav panākta vienošanās sarunu 

ceļā, tiek izskatīti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
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40. Līgums sastādīts 2 eksemplāros latviešu valodā, kuriem abiem ir vienāds juridisks spēks. Katra puse 

saņem vienu līguma eksemplāru. 

 

41. Pušu rekvizīti un paraksti:  

 

Pašvaldība  Pilnvarotā persona  

Viesītes novada pašvaldība   SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 

Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, 

LV-5237 

Smilšu ielā 2, Viesītē, Viesītes novads, LV 

5237 

Reģistrācijas Nr. 90000045353 Reģistrācijas Nr.55403000541 

AS SEB banka, kods UNLALV2X 

Konts LV66UNLA0009013130395 

AS SEB banka, kods UNLALV2X 

Konts LV75UNLA0009000508011 

 

 

Viesītes novada pašvaldības                      SIA ’’Viesītes komunālā pārvalde’’ 

domes priekšsēdētājs   A.Žuks                   valdes loceklis  M.Blitsons 

                                                                                

 

34.# 

Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

J.Līcis 

J.Līcis -  ziņo par sagatavoto lēmuma projektu 

A.Žuks- ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

2021.gada 21.aprīlī ir saņemts ------------------iesniegums, kurā viņš lūdz nodot īpašumā bez atlīdzības 

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

dzīvokļa Nr.10, kas atrodas  Sporta iela 21, Viesīte,  Viesītes nov., uzturēšanai.   

Šīs domājamās daļas ir 774/12284 no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010817 ar platību 0, 

2133 ha. 

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

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

apsaimniekošanas komitejas 2021.gada 12.maija sēdes protokolu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par- 8 balsis 

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

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

 

1.Nodot bez atlīdzības------------------, 774/12284 domājamās daļas no zemes vienības 0.2133 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 56150010817, dzīvokļa Nr.10, kas atrodas Sporta iela 21,Viesīte,   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” 

 
35.# 

Par zemes nomas  līgumu slēgšanu  un laušanu 

J.Līcis 

J.Līcis -  ziņo par sagatavoto lēmuma projektu 

A.Žuks- ierosina to apstiprināt. 
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Deputātiem iebildumu nav. 

 

1) Saņemts 20.04.2021. -------------------iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz zemes vienību 

Saukas  pagastā ar kadastra apzīmējumu 56880040116 1.88 ha  platībā, lauksaimniecības vajadzībām. 

2)  Saņemts  21.04.2021. ----------------iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz zemes vienību 

Viesītes pagastā  ar kadastra apzīmējumu 56350110178  0.5  ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām. 

3) Saņemts 15.04.2021. -------------------iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz zemes vienību 

Rites pagastā ar kadastra apzīmējumu 56800020064  3.20 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām. 

4) Saņemts 20.04.2021.--------------------  iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz daļu no zemes 

vienības Saukas pagastā ar kadastra apzīmējumu 56880060158 0,15 ha platībā, lauksaimniecības 

vajadzībām. 

5) Saņemts 10.05.2021. -------------------iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz  zemes vienību 

Viesītes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 56150010055  0.06 ha platībā lauksaimniecības -mazdārziņa 

vajadzībām. 

6) Saņemts 20.04.2021. ------------------- iesniegums uz nomas tiesību pārtraukšanu par zemes vienību 

Saukas pagastā ar kadastra apzīmējumu 56880060158 ar platību 0,15. 

7) Jālauž zemes nomas līgums ar ---------------------- par zemes vienībām Elkšņu pagastā: ar kadastra 

apzīmējumu 56580080145  5,2 ha platībā un 56580080146  5,7 ha platībā. Ir sakrāts nekustamā īpašuma 

nomas parāds EUR 400.77 par 2020.gadu. Divas reizes tika sūtīti brīdinājumi samaksāt vismaz daļu no 

summas, taču samaksa  netika veikta.  

  

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. 

Lai Viesītes novada pašvaldība varētu pagarināt zemes nomas līgumu un iznomāt zemes vienību, ir 

nepieciešams apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums par Viesītes novada pašvaldības 

darījuma atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai. 

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

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

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

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

29.3 un 29.8. apakšpunktiem, domes Attīstības, lauksaimniecības un nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2021.gada 12.maija sēdes protokolu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par- 8 balsis 

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

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

 

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

1.1. Ar-----------.,  uz zemes vienību Saukas  pagastā ar kadastra apzīmējumu 56880040116  1.88 ha  

platībā, lauksaimniecības vajadzībām. 

1.2. Ar  -----------  uz zemes vienību Viesītes pagastā  ar kadastra apzīmējumu 56350110178  0.5  ha 

platībā, lauksaimniecības vajadzībām. 

1.3. Ar  -------------., uz zemes vienību Rites pagastā ar kadastra apzīmējumu 56800020064  3.20 ha 

platībā lauksaimniecības vajadzībām. 

1.4. Ar-------------., uz daļu no zemes vienības Saukas pagastā ar kadastra apzīmējumu 56880060158 

0,15 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām. 
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1.5. Ar---------------, uz  zemes vienību Viesītes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 56150010055  0.06 ha 

platībā lauksaimniecības -mazdārziņa vajadzībām. 

 

2. Pārtraukt zemes nomas līgumus: 

2.1. Ar-----------------------  par  zemes vienību Saukas pagastā ar kadastra apzīmējumu 56880060158 ar 

platību 0,15. 

2.2. Ar ------------------------par zemes vienībām Elkšņu pagastā: ar kadastra apzīmējumu 56580080145  

5,2 ha platībā un 56580080146  5,7 ha platībā. 

 

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

teritoriālai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai.            

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, personām 

 

36.# 

Par dzīvokļa  atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu. 

J.Līcis 

J.Līcis -  ziņo par sagatavoto lēmuma projektu 

A.Žuks- ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Ar-----------------, ir noslēgts īres līguma par dzīvokli  Meža iela 19-12,  Viesītes, Viesītes nov. 2021.gada 

27.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, domes Attīstības, lauksaimniecības un nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2021.gada 12.maija sēdes protokolu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par- 8 balsis 

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

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

 

1.Uzsākt dzīvokļa Meža iela 19-12, 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 dzīvokļa  atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu. 

J.Līcis 

J.Līcis -  ziņo par sagatavoto lēmuma projektu 

A.Žuks- ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Ar------------------, ir noslēgts īres līguma par dzīvokli  Smilšu iela 33-15,  Viesītes, Viesītes nov. 

2021.gada 12.maijā 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, domes Attīstības, lauksaimniecības un nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2021.gada 12.maija sēdes protokolu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par- 8 

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

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

 

1.Uzsākt dzīvokļa Smilšu iela 33-15, 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”  

 

38.# 

Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā  

J.Līcis 
                                                                                                                                                                                                                                                                

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

Smilšu ielā 31. ----------------ir iesniegusi iesniegumu, ka vēlas nopirkt viņas īrēto dzīvokli. Publiskas 

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

dzīvokļu īrniekiem. 

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

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

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

prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu. Samaksa veicama euro. 
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Veicot atsavināmā dzīvokļu īpašumu tirgus novērtējumu, sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs  

dzīvoklim Nr.9 noteicis  vērtību EUR 3100.00 (trīs tūkstoši viens simts euro  un 00 centi),  kadastrālā 

vērtība ir EUR 2694.00, līdz ar to pārdošanas vērtība nosakāma EUR 3100.00 (trīs  tūkstoši viens simts  

euro un 00 centi). Par dokumentu sagatavošanu atsavināšanai Viesītes novada pašvaldība ieguldījusi 

EUR 211.20 (divi simti vienpadsmit euro un 40 centus).      

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

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

lauksaimniecības un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2021.gada 12.maija sēdes 

protokolu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par- 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 

Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes 

novada dome NOLEMJ: 

1.Atsavināt, pārdodot par naudu--------------, dzīvokli nr.9 (deviņi)  un ar to saistītās  591/27793 

(pieci simti deviņdesmit vienu divdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit trešās)  domājamās 

daļas no būves (turpmāk –dzīvokļa īpašums), kas atrodas Viesītes novada, Viesītē, Smilšu ielā 31 

(trīsdesmit viens), ar dzīvokļa īpašuma kadastra numuru 56159000050, izmantojot pirmpirkuma tiesības 

kā dzīvokļa īrniecei. 

2. ------------------veikt samaksu par dzīvokļa īpašumu EUR 3100.00 (trīs tūkstoši viens simts euro 

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

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

LV66UNLA0009013130395. 

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

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

Izpildei: pašvaldības juristei, Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

39.# 

Par  nosaukuma maiņu zemes īpašumam 

J.Līcis 

J.Līcis -  ziņo par sagatavoto lēmuma projektu 

A.Žuks- ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

SIA “Sīpoli”, reģ. Nr. 45401010897, kas noslēgusi Tiesību pirkuma līgumu ar -----------------par 

mantoto zemi Viesītes novada Elkšņu pagastā ar nosaukumu “Dolieši”. Ar Viesītes novada domes 

22.04.2021. lēmumu Nr.47, prot.Nr.7, mantotajai zemei (apvienotajām zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 56580010119, 56580030144 un 56580030181) tika piešķirts nosaukums “Bērziņi”, Elkšņu 

pag., Viesītes nov 

Zemes vienības ir apvienotas un tām piešķirt kadastra Nr. 56580010119. 

Jāmaina nosaukums uz “Dolieši”, Elkšņu pag., Viesītes nov.   

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta trešo daļu,  

pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumus ielām un laukumiem pilsētās un ciemos, 

nosaukumus vai numurus viensētām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un ēkām, kā arī numurus 

telpu grupām. Valsts zemes dienests likvidē telpu grupas adresi un par to paziņo pašvaldībai, ja telpu grupu 

dzēš Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Nosaukumu vai numuru piešķiršanu, maiņu 

un likvidēšanu ēkām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām pašvaldības dome var nodot 

kādai no šīs pašvaldības institūcijām. 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta trešo daļu,  domes 

Attīstības, lauksaimniecības un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2021.gada 12.maija 

sēdes protokolu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par- 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 
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Nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 56580010119, Viesītes novada Elkšņu pagastā, 

Viesītes novadā mainīt nosaukumu  no “Bērziņi”, Elkšņu pag., Viesītes nov., uz “Dolieši”, Elkšņu pag., 

Viesītes nov.  

Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā.  

Zināšanai: nodokļu administratorei,  personai 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei 

 

 

40.# 

Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Meža Drusti” , Viesītes pag., 

Viesītes nov.  

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

A.Žuks- ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 
Saņemti ------------pilnvarotās personas un----------------  iesniegumi, par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 56350150006 ar platību 22,2 ha un 56350150007 ar platību 6,7 ha atdalīšanu no 

nekustamā īpašuma ‘’Meža Drusti’’, Viesītes pag., Viesītes nov. ar kadastra numuru 56350150006.   

Nav nepieciešams zemes ierīcības projekts. 

Pamatojoties uz likumu “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”, LR Ministru kabineta 10.04.2012. 

noteikumiem Nr.263  „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”,  

Viesītes novada pašvaldības 20.06.2019. saistošajiem  noteikumiem Nr. 2019/3 (prot. Nr. 7;18#) 

„Viesītes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa  un teritorijas izmantošanas un  apbūves noteikumi’’, 

domes Attīstības, lauksaimniecības un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2021.gada 

12.maija sēdes protokolu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par- 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, 

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

nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1.Atļaut -----------un------------------, sadalīt nekustamo  īpašumu “Meža Drusti”,  Viesītes 

pag., Viesītes nov., īpašuma kadastra numuru 56350150006,  divos īpašumos. 

   1.1.Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem:56350150006 ar platību 22,2 ha un 56350150007 

ar platību 6,7 ha apvienot vienā īpašumā, piešķirot jaunu nosaukumu “Mežbērzi”, Viesītes pag., 

Viesītes nov. 

Noteikt zemes lietošanas mērķi- 0201 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība 

1.2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56350150008 ar platību 31,2 ha saglabāt 

nosaukumu “Meža Drusti”, Viesītes pag., Viesītes nov. 

Noteikt zemes lietošanas mērķi- 0201 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība. 

Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā.  

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei 

Zināšanai: personām 

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 to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 
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1) Saņemts 10.05.2021. ----------------iesniegums  par  Viesītes novada pašvaldībai piekritīgās  zemes 

vienības Viesītes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 56150010055 ar platību 0.06 ha atsavināšanu 

pirmpirkuma kārtībā, kā starpgabalu, kas pieguļ ---------------īpašumam Smilšu iela 42, Viesīte, Viesītes 

nov. 

2) Ir saņemts nekustamo īpašumu speciālistes dokuments par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 

Elkšņu pagastā ar kadastra apzīmējumu 56880060184 sadalīšanu divās zemes vienībās: 0,8 ha 

pašvaldībai piederošo būvju uzturēšanai un 0,6 ha pagaidu sakņu dārziem. 

Zemes vienība Elkšņu pagastā ar kadastra apzīmējumu 56580060184 ir pašvaldībai piekritīga. Uz 

tās daļēji atrodas būves ar nosaukumu ‘’Katlu māja’’, bet atlikusī daļa varētu tikt izmantota dārziņiem, 

jo būvēm nav nepieciešams viss zemes gabals. 

Līdz ar to jāveic izmaiņas Valsts kadastra informācijas sistēmā un jāizveido jauni īpašumi. 

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’’, domes Attīstības, lauksaimniecības un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas 

komitejas 2021.gada 12.maija sēdes protokolu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par- 8 balsis (Alfons Žuks, 

Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups), pret-

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

 

1.Viesītes novada pašvaldībai piekrītošajai zemes vienībai Smilšu iela 44A, Viesīte, Viesītes nov.,   

ar  kadastra apzīmējumu 56150010055 ar platību 0.06 ha,  noteikt starpgabala statusu – platība ir 

mazāka par minimālo apbūves platību Viesītes pilsētā:  

1.1.noteikt zemes lietošanas mērķi-  0600- pagaidu neapgūtā apbūves zeme 

1.2. īpašumu ierakstīt zemesgrāmatā un  uzsākt īpašumu atsavināšanas procesu likumā noteiktā 

kārtībā. 

2.Sadalīt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56580060184 divās zemes 

vienībās, saskaņā ar grafisko pielikumu. ( Sk. grafisko pielikumu): 

2.1. zemes vienībai Nr.1 ( ~0,8 ha platībā) piešķirt nosaukumu un  adresi  “Katlu māja”, Elkšņi, 

Elkšņu pag., Viesītes nov., LV 5217, izveidojot atsevišķo īpašumu ar vienu zemes vienību.  

2.1.1.noteikt zemes izmantošanas mērķi: 0801- komercdarbības objektu apbūve .  

2.1.2. nostiprināt Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu. 

2.2.zemes vienībai Nr.2 ( ~0,6 ha platība) piešķirt nosaukumu “Katliņi”, Elkšņi, Elkšņu pag., 

Viesītes nov.: 

   2.2.1.Noteikt zemes izmantošanas mērķi:  0101- zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir 

lauksaimniecība. 

 Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā. 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei,  

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

42.# 

Par nekustamā īpašuma “Klauces karjers” , Elkšņu pag., Viesītes nov., sadalīšanu 

J.Līcis 

J.Līcis -  ziņo par sagatavoto lēmuma projektu 

A.Žuks- ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Saņemts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Sīpoli”, reģ. Nr. 45401010897, juridiskā adrese: ‘’Ezerlīči 

1’’, Elkšņu pag., Viesītes nov., LV 5237, iesniegums, par nekustamā īpašuma ‘’Klauces karjers’’, Elkšņu 
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pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56580010122 sadalīšanu divās zemes vienībās, saskaņā ar 

sadalīšanas shēmu.   

 Nepieciešams zemes ierīcības projekts, jo zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56580010122  jāsadala 

divās zemes vienībās. 

Pamatojoties uz likumu “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”, LR Ministru kabineta 10.04.2012. 

noteikumiem Nr.263  „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”,  

Viesītes novada pašvaldības 20.06.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/3 (prot. Nr. 7;18#) 

„Viesītes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi’’, 

domes Attīstības, lauksaimniecības un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2021.gada 

12.maija sēdes protokolu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par- 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, 

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

nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:  
1.Atļaut Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Sīpoli”, reģ. Nr. 45401010897, juridiskā  adrese: 

“Ezerlīči 1”, Elkšņu pag., Viesītes nov., LV-5237, sadalīt nekustamā  īpašuma “Klauces karjers”, 

Elkšņu pag., Viesītes nov., īpašuma kadastra numurs 56580010122,  zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 56580010122, divās  zemes vienībās saskaņā ar grafisko pielikumu, izstrādājot zemes 

ierīcības projektu.  

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

vienībai ar kadastra apzīmējumu 56580010122 sadalīšanai (darba uzdevums un nosacījumu pievienoti 

pielikumā).  

Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā. 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei 

Zināšanai: SIA “Sīpoli” 

43.# 

Par kadastra datu aktualizāciju 

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

A.Žuks- ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 
Saņemts Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 15.04.2021. dokuments nr.2-04-L/200 Par 

kadastra datu aktualizāciju, kurā norādīts, ka īpašuma “Centrs” Rites pagastā ar kadastra numuru 

56800040200, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56800040313 zemes vienības platība teksta daļā 

ir 1,48 ha, bet zemes vienības platība telpiskajos datos ir 0.9344 ha.  

Nepieciešams apstiprināt zemes platības atbilstoši reģionālās nodaļas noteiktajai platībai telpiskajos 

datos.  

Pamatojoties likumu ”Nekustamā īpašuma valsts kadastra likum”, LR Ministru kabineta 10.04.2012. 

noteikumiem Nr.263  „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132.3 

punktu, domes Attīstības, lauksaimniecības un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas komitejas 

2021.gada 12.maija sēdes protokolu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par- 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), 

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

1. Precizēt un apstiprināt īpašuma “Centrs”, Rites pagastā, Viesītes novadā,  ar kadastra Nr. 

56800040200, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800040313, zemes platību 0.9344 ha.  

 

2. Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā. 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei 

 

44.# 

Par Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu 

A.Žuks 

A.Žuks -  ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, par CA plānu. 
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Ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatīts Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns. Jēkabpils civilās aizsardzības 

sadarbības teritorijā ietilpst Jēkabpils pilsēta, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes un Pļaviņu 

novadi. 

Pamatojoties uz “Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldības likumu”, likuma “Par 

pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 18.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Jēkabpils 

sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 2021.gada 17.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.19), 

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

Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome 

NOLEMJ:  

 

Apstiprināt Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu ar pielikumiem. 

 

45.# 

Par Viesītes novada domes konkursu par granta piešķiršanu uzņēmējdarbības uzsākšanai 

vai attīstībai 2021. gadā 

           

L.Maisaka, P.Līcis, A.Žuks 
L.Maisaka -  ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, par grantu konkursa dalībniekiem. Iepazīstina ar 

katra pretendenta piedāvāto pieteikumu, plānotajām iecerēm. 

A.Žuks- ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Granta konkursa noteiktajā laikā un kārībā ir saņemti 5 projekta iesniegumi. Izvērtējot saņemtos 

projekta iesniegumus, pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai Konkursa vērtēšanas komisija, saskaņā 

ar Viesītes novada pašvaldības Grantu konkursa nolikumu, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

15. panta pirmās daļas 10.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības funkcijām ir sekmēt saimniecisko 

darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā un 21. panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka dome var 

veikt budžeta grozījumus, atbilstoši likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, kas nosaka, ka 

pašvaldības budžeta izpildes gaitā likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā dome ir tiesīga grozīt 

pašvaldības budžetu un paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu, atklāti balsojot, par- 8 balsis (Alfons Žuks, 

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

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

 

1. Piešķirt finansējumu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Viesītes novadā šādiem 

pretendentiem (saskaņā ar pielikumu): 

 

Nr. Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums Piešķirtais 

Granta 

finansējums 

EUR 

1.1. --------------- Darini pats 314.50 

1.2. SIA “Forevers G” Radio releja modernizācija Rites 

pagastā 

1000.00 

1.3. --------------- CNC frēzēšanas iekārta kokam 1000.00 

1.4. ------------- Dzīvnieku un putnu pastaigu vietas 

ierīkošana labturības un tūrisma 

nodrošināšanai 

1000.00 

1.5. SIA “Picas Namiņš” 

 

Picu krāsns un tās aprīkojuma iegāde 465.48 



63 

 

Kopējā summa EUR 3779.98  

2. Konkursa uzvarētājiem ir pienākums viena mēneša laikā no Konkursa rezultātu publiskošanas 

brīža vietnē www.viesite.lv noslēgt līgumu ar Pašvaldību par granta saņemšanu granta saņēmēja 

izmaksu segšanai no Pašvaldības speciāli grantu konkursam paredzētiem finanšu līdzekļiem. 

Izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai, grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

Pielikums  
Viesītes novada domes 2021.gada 20.maija 

Lēmumam Nr.45 (prot.Nr.9) 

 

 

Viesītes novada pašvaldības Grantu konkurss 2021 

 

Nr. Projekta 

iesniedzējs 

Statuss Projekta nosaukums Piešķirtais 

Granta 

finansējums 

EUR 

Līdzfinan

sējuma 

daļa (%) 

1.1. --------- Apstiprināts Darini pats 314.50 50 

1.2. SIA “Forevers 

G” 

Apstiprināts Radio releja modernizācija 

Rites pagastā 

1000.00 55 

1.3. ------------ Apstiprināts CNC frēzēšanas iekārta kokam 1000.00 50 

1.4. ------------- Apstiprināts Dzīvnieku un putnu pastaigu 

vietas ierīkošana labturības un 

tūrisma nodrošināšanai 

1000.00 58 

1.5. SIA “Picas 

Namiņš” 

 

Apstiprināts Picu krāsns un tās aprīkojuma 

iegāde 

 

465.48 50 

 

46.# 

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

Viesītes nov.,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/39 

apstiprināšanu 

 A.Žuks 

A.Žuks-  ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Nekustamais īpašums “Kneses”, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56880070161  sastāv no 

1(vienas) zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 56880070045 ar platību 0.62 ha. Īpašuma tiesības 

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

100000613712. Objektu drīkst iegādāties tikai persona, kura tiesīga iegādāties īpašumā lauksaimniecības 

zemi pamatojoties uz likuma ‘’Par zemes privatizāciju lauku apvidos’’ noteikumiem. 
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Nekustamais īpašums ir  starpgabals, jo nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam un 

platība ir mazāka par teritorijas plānojumā noteikto minimālo zemes platību. 

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

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

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

pieguļ viņu zemei. Ir bijis šāds ierosinājums. 

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

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

nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam un zemes platība ir mazāka par teritorijas plānojumā noteikto 

minimālo zemes platību), atsavināšana izsludināma kā izsole, kā to paredz likums. Taču zemes 

īpašniekiem, kuru īpašumi robežojas ar pārdodamo objektu, ir pirmpirkuma tiesības uz īpašumu, ja viņi 

mēneša laikā iesniegs pieteikumu par īpašuma pirkšanu. Ja būs iesniegti vairāki iesniegumi no personām, 

kurām ir pirmpirkuma tiesības, izsole notiks to starpā. Ja pieteiksies viens īpašnieks, izsole netiks rīkota 

un ar viņu tiks noslēgts pirkuma līgums par nosacīto cenu. 

Ja iesniegums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu netiks saņemts, izsole tiks rīkota  2021.gada 

21.jūnijā  plkst.11.00. Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi). 

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

novērtējums. Īpašums novērtēts par EUR 1000.00 (viens tūkstotis euro un 00 centi), kas ir vairāk kā 

kadastrālā vērtība. Īpašuma robežu plāna izmaksas ir EUR 544.50 un vērtēšanas izmaksas EUR 170.00. 

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākuma cena tiek noteikta EUR 1720.00 (viens tūkstotis 

septiņi simti divdesmit euro un 00 centi). 

 Jāapstiprina izsoles noteikumi.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

56880070161, izsoles sākumcena  EUR 1720.00 (viens tūkstotis septiņi simti divdesmit euro un 00 centi). 

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

īpašniekiem, kuras robežojas ar izsolāmo objektu. 

3. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības izsoles Noteikumus Nr.2021/39.  

 

4.Komisijas priekšsēdētājs-deputāts Anatolijs Kvitkovs,  komisijas locekļi: Deputāts Juris Līcis, 

nekustamo īpašumu speciāliste Svetlana Puzāne, 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 

 

 

 

 

 

http://www.viesite.lv/
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APSTIPRINĀTS 

ar Viesītes novada domes 

2021.gada 20.maija sēdes lēmumu Nr.46 (prot.Nr.9) 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 20.maija lēmumam Nr.46 (prot.Nr.9) 

 

Viesītes novada pašvaldības  nekustamā īpašuma  

“Kneses”, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56880070161 

Izsoles noteikumi Nr.2021/39 

Viesītes novada Viesītē 

1. Vispārīgie noteikumi. 

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

nekustamais īpašums ‘’Kneses’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr.56880070161, kas sastāv no vienas 

zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 56880070045  ar platību  0,62 ha - „nekustamais īpašums”.  

1.1.1. Apgrūtinājumi: nav. 

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

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

notiks to starpā.  

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

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

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

platība ir mazāka par teritorijas plānojumā noteikto minimālo zemes platību. 

1.5. Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā un sākumcena – 1720.00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti 

divdesmit euro un 00 centi). 

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

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

cenu piedāvās, mutiskā izsolē. 

1.8. Drošības nauda jāiemaksā līdz 2021.gada 19.jūnijam 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  – 172.00 EUR (viens simts septiņdesmit divi euro un 00 centi), ar  norādi “Kneses’’, 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 19.jūnijam 

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.  
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4.1.2. Juridiskām personām:  

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

4.1.2.2. personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles; 

4.1.2.3. pieteikums.  

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

numuru.  

5. Izsoles norise. 

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

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

21.jūnijā  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 nekustamā īpašuma pārdošanu sastāda izsoles protokolu 3 eksemplāros. Izsoles 

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

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

apstiprināšanas tiek izrakstīts rēķins par nosolīto summu. 

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

7. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība. 

7.1. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis visaugstāko cenu, līdz 2021.gada 29.jūnijam (ieskaitot), saskaņā ar 

saņemto rēķinu, ir jānomaksā summa, ko veido starpība starp nosolīto cenu un drošības naudu, un jānoslēdz 

pirkuma līgums.  

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

ieguvējs. 

7.4. 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 
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47.# 

Par Sēlijas Sporta skolas sporta zāles jumta siltināšanu   

A.Žuks 

A.Žuks -  ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, veikts iepirkums un zināma nepieciešamā summa. 

Ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatīts Sēlijas Sporta skolas direktora Jāņa Oša 2021.gada 17.maija iesniegums Nr.1-7/10, kurā lūdz 

piešķirt 37629,31 EUR Sēlijas Sporta skolas sporta zāles jumta siltināšanai. Ir veikts iepirkums šo darbu 

izpildei.. 

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

15.panta  pirmās daļas 4.punktu un 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 12.maija 

sēdes ierosinājumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot, par- 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

            Sēlijas Sporta skolas 2021.gada budžetā  papildus piešķirt 37629,31 EUR ar mērķi- Sēlijas 

Sporta skolas sporta zāles jumta siltināšana. 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, Sēlijas Sporta skolai 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei  

48.# 

Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā  

A.Žuks 
A.Žuks -  ziņo par sagatavoto lēmuma projektu,  ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                

Ar-------------------., ir noslēgts īres līgums par dzīvokli Nr.15 (piecpadsmit), kas atrodas Viesītes novada, 

Viesītē, Pavasara ielā 4A (četri A). ---------------ir iesniedzis iesniegumu, ka vēlas nopirkt viņa īrēto 

dzīvokli. 

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

tiesības dzīvokļu īrniekiem. 

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

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

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

prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu. Samaksa veicama euro. 

Veicot atsavināmā dzīvokļu īpašumu tirgus novērtējumu, sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs  

dzīvoklim Nr.15 noteicis  vērtību EUR 2700.00 (divi tūkstoši septiņi simti  euro  un 00 centi),  kadastrālā 

vērtība ir EUR 2499.00, līdz ar to pārdošanas vērtība nosakāma EUR 2700.00 (divi tūkstoši septiņi 

simti euro un 00 centi). Par dokumentu sagatavošanu atsavināšanai Viesītes novada pašvaldība 

ieguldījusi EUR 211.20 (divi simti vienpadsmit euro un 40 centus).      

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

daļu un ceturto daļu, likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot, par- 8 

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

Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 
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1.Atsavināt, pārdodot par naudu D------------------, dzīvokli Nr.15 (piecpadsmit)  un ar to 

saistītās  601/26825 (seši simti vienu divdesmit  seši tūkstoši astoņi simti divdesmit piektās)  domājamās 

daļas no būves (turpmāk –dzīvokļa īpašums), kas atrodas Viesītes novada, Viesītē, Pavasara ielā 4A 

(četri A), ar dzīvokļa īpašuma kadastra numuru 56159000056, izmantojot pirmpirkuma tiesības kā 

dzīvokļa īrnieks. 

2. ----------------veikt samaksu par dzīvokļa īpašumu EUR 2700.00 (divi tūkstoši septiņi simti  

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

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

LV66UNLA0009013130395. 

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

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

Izpildei: pašvaldības juristei 

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

 

 

49.# 

Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā  

A.Žuks 

A.Žuks -  ziņo par sagatavoto lēmuma projektu,  ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

                                                                                                                                                                        

Ar --------------ir noslēgts īres līgums par dzīvokli Nr.11(vienpadsmit), kas atrodas Viesītes novada, 

Viesītē, Sporta ielā 27 (divdesmit septiņi). -------------ir iesniegusi iesniegumu, ka vēlas nopirkt viņas 

īrēto dzīvokli. 

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

tiesības dzīvokļu īrniekiem. 

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

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

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

prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu. Samaksa veicama euro. 

Veicot atsavināmā dzīvokļu īpašumu tirgus novērtējumu, sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs  

dzīvoklim Nr.11 noteicis  vērtību EUR 3100.00 (trīs tūkstoši viens simts euro  un 00 centi),  kadastrālā 

vērtība ir EUR 3044.00, līdz ar to pārdošanas vērtība nosakāma EUR 3100.00 (trīs tūkstoši viens simts   

euro un 00 centi). Par dokumentu sagatavošanu atsavināšanai Viesītes novada pašvaldība ieguldījusi 

EUR 211.20 (divi simti vienpadsmit euro un 40 centus).      

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

daļu un ceturto daļu, likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot, par- 8 

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

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

1.Atsavināt, pārdodot par naudu ----------------dzīvokli Nr.11 (vienpadsmit)  un ar to saistītās  

729/11772 (septiņi simti divdesmit deviņas vienpadsmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit otrās)  

domājamās daļas no būves un zemes gabala (turpmāk –dzīvokļa īpašums), kas atrodas Viesītes novada, 

Viesītē, Sporta ielā 27 (divdesmit septiņi), ar dzīvokļa īpašuma kadastra numuru 56159000057, 

izmantojot pirmpirkuma tiesības kā dzīvokļa īrnieks. 

2. ----------------veikt samaksu par dzīvokļa īpašumu EUR 3100.00 (trīs tūkstoši viens simts euro 

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

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

LV66UNLA0009013130395. 
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3. Pēc pirkuma summas samaksas noslēgt pirkuma līgumu un  parakstīt nostiprinājuma lūgumu 

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

zemesgrāmatā. 

Izpildei: pašvaldības juristei 

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

 

50.# 

Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā  

A.Žuks 

A.Žuks -  ziņo par sagatavoto lēmuma projektu,  ierosina to apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Ar ------------------ir noslēgts īres līgums par dzīvokli Nr.19(deviņpadsmit), kas atrodas Viesītes novada, 

Viesītē, Smilšu ielā 31. ------------------ir iesniegusi iesniegumu, ka vēlas nopirkt viņas īrēto dzīvokli. 

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

tiesības dzīvokļu īrniekiem. 

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

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

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

prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu. Samaksa veicama euro. 

Veicot atsavināmā dzīvokļu īpašumu tirgus novērtējumu, sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs  

dzīvoklim Nr.19 noteicis  vērtību EUR 3000.00 (trīs tūkstoši  euro  un 00 centi),  kadastrālā vērtība ir 

EUR 2733.00, līdz ar to pārdošanas vērtība nosakāma EUR 3000.00 (trīs tūkstoši   euro un 00 centi). 

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

simti vienpadsmit euro un 40 centus).      

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

daļu un ceturto daļu, likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot, par- 8 

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

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

1.Atsavināt, pārdodot par naudu -----------------dzīvokli Nr.19 (deviņpadsmit)  un ar to saistītās  

651/27793 (seši simti piecdesmit vienu divdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit trešās)  

domājamās daļas no būves (turpmāk –dzīvokļa īpašums), kas atrodas Viesītes novada, Viesītē, Smilšu 

ielā 31 (trīsdesmit viens), ar dzīvokļa īpašuma kadastra numuru 56159009214, izmantojot pirmpirkuma 

tiesības kā dzīvokļa īrniecei. 

2. ------------------veikt samaksu par dzīvokļa īpašumu EUR 3000.00 (trīs tūkstoši euro un 00 

centus), un izdevumus par dokumentu sagatavošanu pārdošanai EUR 211.20, ieskaitot naudu Viesītes 

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

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

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

Izpildei: pašvaldības juristei 

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

 

Domes sēde beidzas plkst.15.50 

 

Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks 2021.gada 17.jūnijā 
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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 

27.05.2021. 

 

 

Protokoliste               (personiskais paraksts)                                          D.Vītola 

     27.05.2021. 
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