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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 17.jūnijā                                                                                                                      Nr.11 

 

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 KS “Poceri”  

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Sanita Lūse- pašvaldības izpilddirektore 

Ināra Erte- pašvaldības juriste 

Ilona Strade- galvenā grāmatvede  

Karīna Frolova- finansiste 

Māris Blitsons- SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs 

Gints Grinbergs- datortīkla administrators   

 

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs        

Alfons Žuks  atklāj domes sēdi 

 

A.Žuks – Ierosina apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 35.jautājumiem 

Deputātiem iebildumu nav.  

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

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

NOLEMJ:                       

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 35.jautājumiem. 

Informatīvie jautājumi: novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks- par pašvaldību vēlēšanu rezultātiem, 

par Smilšu ielas remontu,  citiem saimnieciskajiem darbiem (Lones ciemā izbūvēts sporta laukums, 

Elkšņu kultūras namā nomainīts apkures katls, būs granulu katls, jumta nomaiņa pabeigta) 

Izpilddirektore Sanita Lūse- uz energoefektivitātes projektu iesniegta dzīvojamā māja Meža ielā 21, 

uzstādītas 2 ūdens atdzelžošanas iekārtas , pilsētas katlu mājā plānots priekškurtuves remonts, sāktas 

pļaut grāvmalas, tiks novērstas būvnieku nepilnības Elkšņu kultūras nama jumtam, sakārtots asfalta 

segums.  

 

mailto:dome@viesite.lv


2 
 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par nekustamā īpašuma Smilšu iela 21B, Viesīte, atsavināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

2. Par nekustamā īpašuma Smilšu iela 21C, Viesīte, atsavināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

3. Par nekustamā īpašuma Smilšu iela 23A, Viesīte, atsavināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

4. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 3B, Viesīte, atsavināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

5. Par kustamās mantas nodošanu īpašumā bez atlīdzības SIA “Viesītes komunālā 

pārvalde” 

Ziņo: A.Žuks 

6. Par kustamās mantas nodošanu īpašumā bez atlīdzības SIA “Viesītes transports”. 

Ziņo: A.Žuks 

7. Par nokavējuma naudas samaksu SIA “LatRosTrans”. 

Ziņo: A.Žuks, I.Erte 

8. Par piedāvājumu dzīvokļa atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā. 

Ziņo: A.Žuks 

9. Par piedāvājumu dzīvokļa atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā. 

Ziņo: A.Žuks 

10. Par piedāvājumu dzīvokļa atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā. 

Ziņo: A.Žuks 

11. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

Ziņo: S.Lūse 

12. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 

Ziņo: I.Erte 

13. Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta lielgabarīta 

atkritumu izvešanai. 

Ziņo: A.Žuks 

14. Par nolietoto pamatlīdzekļu norakstīšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

15. Par nekustamā īpašuma datu precizēšanu grāmatvedības uzskaitē 

Ziņo: I.Strade 

16. Par vecāku līdzfinansējuma parāda dzēšanu Viesītes Mūzikas un mākslas skolas 

audzēknēm. 

Ziņo: A.Žuks 

17. Par naudas balvu piešķiršanu Viesītes Mūzikas un mākslas skolas audzēknē. 

Ziņo: A.Žuks 

18. Par finansiālu atbalstu ELFLA līdzfinansētajā LEADER programmas projektā 

“Zaļās klases izveide “Rites pamatskolā””. 

Ziņo: A.Žuks 

19. Par Viesītes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas pienākumu izpildītāju . 

Ziņo: A.Žuks 

20. Par Viesītes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu. 

Ziņo: P.Līcis 

21. Par Sēlijas Sporta skolas Attīstības plāna 2021.-2025. saskaņošanu. 

Ziņo: P.Līcis 

22. Par Viesītes novada pašvaldības 2020.gada publisko gada pārskatu. 

Ziņo: L.Maisaka, A.Žuks 
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23. Par Grozījumiem Viesītes novada pašvaldības 2021.gada budžetā. 

Ziņo: K.Frolova 

24. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

Ziņo: J.Līcis 

25. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

26. Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

27.Par grozījumu Viesītes novada domes 18.02.2021. lēmumā Nr.24, prot. Nr. 2. 

Ziņo: J.Līcis 

28. Par  nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

29.Par  nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

30.Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu. 

Ziņo: J.Līcis 

31.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem.  

Ziņo: J.Līcis 

32.Par nekustamo īpašumu robežu pārkārtošanu. 

Ziņo: J.Līcis 

33. Par starpgabala statusa piešķiršanu, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Viesītes novada pašvaldībai un atsavināšanas procesa uzsākšanu.  

Ziņo: J.Līcis 

34. Par būves ierakstīšanu zemesgrāmatā un īpašuma tiesību nostiprināšanu Viesītes 

novada pašvaldībai. 

Ziņo: J.Līcis 

35. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam. 

Ziņo: J.Līcis 

 

1.# 

Par nekustamā īpašuma Smilšu iela 21B, Viesīte, Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 

56150010347, atsavināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

     Saskaņā ar 2021.gada 3.jūnija Viesītes novada domes lēmumu  Nr.9, prot. Nr.10 ‘’Par Viesītes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Smilšu iela 21B, Viesīte,  Viesītes nov., atklātu, mutisku izsoli 

ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.2021/40 apstiprināšanu’’, tika izsludināta izsole minētajam 

īpašumam. Tika noteikta īpašuma nosacītā un izsoles sākumcena EUR 1340.00 (viens tūkstotis trīs simti 

četrdesmit euro un 00 centu) apmērā. 

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

daļā minētās mantas (īpašums Smilšu iela 21B, Viesīte,  Viesītes nov., ar kadastra numuru 56150010347 

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

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

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

nosacīto cenu. Publiska izsole tiek rīkota, ja pircēji nepiesakās. 

   Uz īpašuma pirkšanu pirmpirkuma kārtībā pieteicās  uz pirmpirkumu tiesīgā persona --------------------

kā blakus esošā īpašuma  Smilšu iela 21A, Viesīte,  Viesītes nov., īpašnieks. Otra uz pirmpirkumu tiesīgā 
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persona no īpašuma pirkšanas atteicās. Līdz ar to nekustamais īpašums pārdodams  par nosacīto cenu 

EUR 1340.00 (viens tūkstotis trīs simti četrdesmit  euro un 00 centi). 

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

14.panta otro daļu, 4.panta ceturto daļu, kā arī likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 

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

kārtība budžeta iestādēs'', Viesītes novada domes 2021.gada 3.jūnija lēmumu Nr.9 (prot.Nr.10) ''Par 

Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Smilšu iela 21B, Viesīte, Viesītes nov., 

atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/40  apstiprināšanu’’, Viesītes 

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

metodiku, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 9.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti 

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

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

1.Atsavināt pirmpirkuma kārtībā nekustamo īpašumu Smilšu iela 21B, Viesīte, Viesītes nov.,  

ar kadastra numuru 56150010347 , sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

56150010189,  ar platību 0.0755 ha,  -------------------par nosacīto cenu EUR 1340.00 (viens tūkstotis trīs 

simti četrdesmit euro un 00 centi), kā blakus esošā īpašuma Smilšu iela 21A, Viesīte,  Viesītes nov., 

īpašniekam. 

2.------------veikt samaksu par īpašumu 14(četrpadsmit) dienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas, 

naudu ieskaitot pašvaldības kontā LV66UNLA0009013130395. 

3.Pēc noteiktās summas samaksas domes priekšsēdētājam slēgt pirkuma līgumu un 

parakstīt nostiprinājuma lūgumu tiesai īpašuma tiesību pārejai pircējam. 
 

 

2.# 

Par nekustamā īpašuma Smilšu iela 21C, Viesīte,  Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 

56150010348 , atsavināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

Saskaņā ar 2021.gada 3.jūnija Viesītes novada domes lēmumu  Nr.11, prot. Nr.10 ‘’Par Viesītes 

novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Smilšu iela 21C, Viesīte,  Viesītes nov., atklātu, 

mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.2021/42 apstiprināšanu’’, tika izsludināta izsole 

minētajam īpašumam. Tika noteikta īpašuma nosacītā un izsoles sākumcena EUR 3115.00 (trīs tūkstoši 

viens simts piecpadsmit euro un 00 centu) apmērā. 

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

ceturtajā daļā minētās mantas (īpašums Smilšu iela 21C, Viesīte,  Viesītes nov., ar kadastra numuru 

56150010348 attiecināms un šo pantu un tā daļu-starpgabala statuss), atsavināšana izsludināma kā izsole, 

taču īpašumu, kuri robežojas ar izsolāmo mantu, īpašniekiem, ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo 

īpašumu, ja viņi mēneša laikā iesniedz pieteikumu par īpašuma pirkšanu. Tādā gadījumā īpašums tiek 

pārdots par nosacīto cenu. Publiska izsole tiek rīkota, ja pircēji nepiesakās. 

Uz īpašuma pirkšanu pirmpirkuma kārtībā pieteicās  uz pirmpirkumu tiesīgā persona---------------

--., kā blakus esošā īpašuma  Smilšu iela 21, Viesīte,  Viesītes nov., īpašnieks. Otra uz pirmpirkumu 

tiesīgā persona no īpašuma pirkšanas atteicās. Līdz ar to nekustamais īpašums pārdodams -----------par 

nosacīto cenu EUR 3115.00 (trīs tūkstoši viens simts piecpadsmit  euro un 00 centi). 

Pamatojoties uz augstāk minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 14.panta otro daļu, 4.panta ceturto daļu, kā arī likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 

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

kārtība budžeta iestādēs'', Viesītes novada domes 2021.gada 3.jūnija lēmumu Nr.11 (prot.Nr.10) ''Par 

Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Smilšu iela 21C, Viesīte, Viesītes nov., 

atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/42  apstiprināšanu’’, Viesītes 

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

metodiku, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 9.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti 

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

Pēteris Līcis, Juris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 
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1. Atsavināt pirmpirkuma kārtībā nekustamo īpašumu Smilšu iela 21C, Viesīte, Viesītes nov.,  

ar kadastra numuru 56150010348 , sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

56150010190,  ar platību 0.2095 ha,  --------------------par nosacīto cenu EUR 3115.00 (trīs tūkstoši viens 

simts piecpadsmit euro un 00 centi), kā blakus esošā īpašuma Smilšu iela 21, Viesīte,  Viesītes nov., 

īpašniekam. 

2. -------------veikt samaksu par īpašumu 14(četrpadsmit) dienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas, 

naudu ieskaitot pašvaldības kontā LV66UNLA0009013130395. 

3. Pēc noteiktās summas samaksas domes priekšsēdētājam slēgt pirkuma līgumu un parakstīt 

nostiprinājuma lūgumu tiesai īpašuma tiesību pārejai pircējam. 

 

3.# 

Par nekustamā īpašuma Smilšu iela 23A, Viesīte,  Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 

56150010346 , atsavināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

        Saskaņā ar 2021.gada 3.jūnija Viesītes novada domes lēmumu  Nr.10, prot. Nr.10 ‘’Par Viesītes 

novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Smilšu iela 23A, Viesīte,  Viesītes nov., atklātu, 

mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.2021/41 apstiprināšanu’’, tika izsludināta izsole 

minētajam īpašumam. Tika noteikta īpašuma nosacītā un izsoles sākumcena EUR 1190.00 (viens 

tūkstotis viens simts deviņdesmit euro un 00 centu) apmērā. Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 14.panta otrā daļa nosaka, ka likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās mantas (īpašums Smilšu iela 

23A, Viesīte,  Viesītes nov., ar kadastra numuru 56150010346 attiecināms un šo pantu un tā daļu-

starpgabala statuss), atsavināšana izsludināma kā izsole, taču īpašumu, kuri robežojas ar izsolāmo mantu, 

īpašniekiem, ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo īpašumu, ja viņi mēneša laikā iesniedz pieteikumu par 

īpašuma pirkšanu. Tādā gadījumā īpašums tiek pārdots par nosacīto cenu. Publiska izsole tiek rīkota, ja 

pircēji nepiesakās. 

       Uz īpašuma pirkšanu pirmpirkuma kārtībā pieteicās  vienīgā uz pirmpirkumu tiesīgā persona--------

--------- kā blakus esošā īpašuma  Smilšu iela 23, Viesīte,  Viesītes nov., īpašnieks.  Līdz ar to 

nekustamais īpašums pārdodams  -------------, par nosacīto cenu EUR 1190.00 (viens tūkstotis viens simts 

deviņdesmit  euro un 00 centi). 

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

14.panta otro daļu, 4.panta ceturto daļu, kā arī likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 

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

kārtība budžeta iestādēs'', Viesītes novada domes 2021.gada 3.jūnija lēmumu Nr.10 (prot.Nr.10) ''Par 

Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Smilšu iela 23A, Viesīte, Viesītes nov., 

atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/41  apstiprināšanu’’, Viesītes 

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

metodiku, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 9.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti 

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

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

1. Atsavināt pirmpirkuma kārtībā nekustamo īpašumu Smilšu iela 23A, Viesīte, Viesītes nov.,  

ar kadastra numuru 56150010346 , sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

56150010187,  ar platību 0.0657 ha,  ------------------par nosacīto cenu EUR 1190.00 (viens tūkstotis 

viens simts deviņdesmit euro un 00 centi), kā blakus esošā īpašuma Smilšu iela 23, Viesīte,  Viesītes 

nov., īpašniekam. 

2. -------------veikt samaksu par īpašumu 14(četrpadsmit) dienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas, 

naudu ieskaitot pašvaldības kontā LV66UNLA0009013130395. 

3. Pēc noteiktās summas samaksas domes priekšsēdētājam slēgt pirkuma līgumu un parakstīt 

nostiprinājuma lūgumu tiesai īpašuma tiesību pārejai pircējam. 
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4.# 

Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 3B, Viesīte,  Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56150010200   

  atsavināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

         Saskaņā ar 2021.gada 20.maija Viesītes novada domes lēmumu  nr.13, prot. Nr.9 ‘’Par Viesītes 

novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Raiņa iela 3B, Viesīte,  Viesītes nov., atklātu, mutisku 

izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.2021/38 apstiprināšanu’’, tika izsludināta izsole minētajam 

īpašumam. Tika noteikta īpašuma nosacītā un izsoles sākumcena EUR 1615.00 (viens tūkstotis seši simti 

piecpadsmit euro un 00 centu) apmērā. 

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

ceturtajā daļā minētās mantas (īpašums Raiņa iela 3B, Viesīte,  Viesītes nov., ar kadastra numuru 

56150010200 attiecināms un šo pantu un tā daļu-starpgabala statuss), atsavināšana izsludināma kā izsole, 

taču īpašumu, kuri robežojas ar izsolāmo mantu, īpašniekiem, ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo 

īpašumu, ja viņi mēneša laikā iesniedz pieteikumu par īpašuma pirkšanu. Tādā gadījumā īpašums tiek 

pārdots par nosacīto cenu. Publiska izsole tiek rīkota, ja pircēji nepiesakās. 

          Uz īpašuma pirkšanu pirmpirkuma kārtībā pieteicās  uz pirmpirkumu tiesīgā persona --------------

-kā blakus esošā īpašuma Raiņa iela 7B, Viesīte,  Viesītes nov. , īpašnieks.  Citas uz pirmpirkumu tiesīgās 

personas atteicās no īpašuma pirkšanas. Līdz ar to nekustamais īpašums pārdodams ----------------

personas kods 200265-11158, dzīvo: Raiņa iela 5-1, Viesīte, Viesītes nov., par nosacīto cenu EUR 

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

         Pamatojoties uz augstāk minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 14.panta otro daļu, 4.panta ceturto daļu, kā arī likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 

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

kārtība budžeta iestādēs'', Viesītes novada domes 2021.gada 20.maija lēmumu Nr.13 (prot.Nr.9) ''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’’, Viesītes novada 

pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas 

metodiku, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 9.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti 

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

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

 

1.  Atsavināt pirmpirkuma kārtībā nekustamo īpašumu Raiņa iela 3B, Viesīte, Viesītes nov.,  ar 

kadastra numuru 56150010200 , sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

56150010197,  ar platību 0.1403 ha,  ------------------par nosacīto cenu EUR 1615.00 (viens tūkstotis seši 

simti piecpadsmit euro un 00 centi), kā blakus esošā īpašuma Raiņa iela 7B, Viesīte,  Viesītes nov., 

īpašniekam. 

2.  ---------------veikt samaksu par īpašumu 14(četrpadsmit) dienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas, 

naudu ieskaitot pašvaldības kontā LV66UNLA0009013130395. 

3.   Pēc noteiktās summas samaksas domes priekšsēdētājam slēgt pirkuma līgumu un parakstīt 

nostiprinājuma lūgumu tiesai īpašuma tiesību pārejai pircējam. 

 

5.# 

Par kustamās mantas nodošanu īpašumā bez atlīdzības Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību  

“Viesītes komunālā pārvalde” 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

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.  Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 
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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 sniedz novadā minētos pakalpojumus. 

Viesītes novada pašvaldība ir nodevusi lietošanā Sabiedrībai datortehniku tās darbības veikšanai. 

Sabiedrība ir iesniegusi iesniegumu, kurā lūdz datortehniku nodot īpašumā (saraksts pielikumā).  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta trešā daļa nosaka, ka Publiskas personas 

kustamo mantu var nodot bez atlīdzības valsts, atvasinātu publisku personu, kā arī citu publisko tiesību 

subjektu, sabiedriskā labuma organizāciju vai sociālo uzņēmumu īpašumā. Ja publiskas personas 

kustamo mantu, kas nodota bez atlīdzības, izmanto saimniecisku darbību veikšanai, ievēro 

komercdarbības atbalsta nosacījumus. 

Mantas nodošana neatbilst  Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5 panta nosacījumiem, jo 

neizpildās komercdarbības atbalstu raksturojošās pazīmes, tai skaitā: attiecībā uz saimniecisko darbību 

Sabiedrība neiegūst  ekonomiskas priekšrocības, kādas tā nevarētu iegūt, ja komercdarbības atbalsts 

netiktu sniegts. 

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta ceturto daļu, 

14.panta pirmās daļas 1.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta trešo daļu, 

Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5 pantu, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 

9.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, 

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

nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

          Nodot  īpašumā Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde”, reģ. Nr. 

55403000541, Smilšu ielā 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237, bez atlīdzības  kustamo mantu 

(datortehniku) saskaņā ar pielikumu. 

Izpildei: galvenajai grāmatvedei, Zināšanai: SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, Kontrolei: 

izpilddirektorei 

6.# 

Par kustamās mantas nodošanu īpašumā bez atlīdzības SIA “Viesītes transports” 

A.Žuks, S.Lūse, J.Līcis, I.Erte 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu viena no pašvaldības autonomajām 

funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un 

laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

ceturto daļu no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu Pašvaldība var deleģēt 

privātpersonai vai citai publiskai personai. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

1.punktu Pašvaldība ir izveidojusi SIA ‘’Viesītes transports’’, kurā 100% kapitāla daļu pieder 

Pašvaldībai, un kuras darbības mērķi un veidi saskaņā ar statūtiem ir ceļu un maģistrāļu būvniecība, 

pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi, kravu pārvadājumi pa autoceļiem u.c.  

Sabiedrība sniedz novadā minētos pakalpojumus. 

Viesītes novada pašvaldība ir nodevusi lietošanā Sabiedrībai traktortehniku ceļu uzturēšanai.  

Sabiedrība ir iesniegusi iesniegumu, kurā lūdz traktortehniku nodot īpašumā (saraksts pielikumā).  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta trešā daļa nosaka, ka Publiskas personas 

kustamo mantu var nodot bez atlīdzības valsts, atvasinātu publisku personu, kā arī citu publisko tiesību 

subjektu, sabiedriskā labuma organizāciju vai sociālo uzņēmumu īpašumā. Ja publiskas personas 

kustamo mantu, kas nodota bez atlīdzības, izmanto saimniecisku darbību veikšanai, ievēro 

komercdarbības atbalsta nosacījumus. 
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Mantas nodošana neatbilst  Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5 panta nosacījumiem, jo 

neizpildās komercdarbības atbalstu raksturojošās pazīmes, tai skaitā: attiecībā uz saimniecisko darbību 

Sabiedrība neiegūst  ekonomiskas priekšrocības, kādas tā nevarētu iegūt, ja komercdarbības atbalsts 

netiktu sniegts. 

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas  2.punktu, 15.panta ceturto daļu, 

14.panta pirmās daļas 1.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta trešo daļu, 

Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5 pantu, atklāti balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

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

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

     Nodot  īpašumā SIA “Viesītes transports”, reģ. Nr. 55403015481, juridiskā adrese: Smilšu ielā 39, 

Viesīte, Viesītes novads, LV-5237, bez atlīdzības,  sekojošu kustamo mantu (traktortehniku): 

1) Traktors MTZ-80L, reģ.Nr.T4934LB, rūpnīcas numurs 596060, izlaiduma gads 1988. 

2) Traktors T-16M, reģ.Nr.T4933LB, rūpnīcas numurs 345269, izlaiduma gads 1984 

3) Buldozers DT-75 N,reģ.Nr.T4935LB, rūpnīcas numurs 573580, izlaiduma gads 1989. 

4) Piekabe 4PTS 9B. 

 

Izpildei: galvenajai grāmatvedei, Zināšanai: SIA “Viesītes transports”, Kontrolei: izpilddirektorei 

 

7.# 

Par nokavējuma naudas samaksu SIA “LatRosTrans” 

A.Žuks, I.Erte 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Ar Administratīvās  apgabaltiesas 2021.gada 3.februāra spriedumu pašvaldībām (tai skaitā Viesītes novada 

pašvaldībai) uzlikts par pienākumu pārrēķināt nekustamā īpašuma nodokli par SIA “LatRosTrans” 

piederošajām būvēm Viesītes novadā par 2013., 2014.un 2015.gadu, jo nodoklis ticis  rēķināts no nepareizas 

kadastrālās vērtības. Kadastrālo vērtību rēķina Valsts zemes dienests. Tiesa nosprieda, ka kadastrālā vērtība 

noteikta nepareizi, līdz ar to arī nodoklis rēķināts nepareizi. 

Viesītes novada pašvaldības nodokļu administrācija pārrēķināja, pamatojoties uz Valsts zemes dienesta 

sniegtajām koriģētajām kadastrālajām vērtībām, nekustamā īpašuma  nodokli un atmaksāja SIA 

“LatRosTrans” nepareizi pieprasīto summu EUR 17 755,16. 

Likuma par nodokļiem un nodevām 28.panta pirmā daļa nosaka, ka  Nodokļu administrācijas nepareizi 

piedzīto maksājumu summas atmaksā nodokļu maksātājam 15 dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā 

nodokļu administrācijas lēmums vai tiesas nolēmums par nepareizi piedzītu maksājumu. Atmaksājamās 

summas palielina par pusi no šā likuma 29. panta otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas, sākot ar dienu, 

kad budžetā saņemts nepareizi piedzītais maksājums, līdz dienai, kad stājies spēkā nodokļu administrācijas 

lēmums vai tiesas nolēmums par nepareizi piedzītu maksājumu. Ja nepareizi piedzītā maksājumu summa 

nav atmaksāta 15 dienu laikā no nodokļu administrācijas lēmuma vai tiesas nolēmuma spēkā stāšanās 

dienas, to par laika periodu no 16. dienas palielina par šā likuma 29. panta otrajā daļā noteikto nokavējuma 

naudu, aprēķinot to no nepareizi piedzītās maksājumu summas. Nepareizi piedzītās maksājumu summas 

tiek izmaksātas no tā budžeta līdzekļiem, kurā šīs summas ieskaitītas. 

Savukārt likuma 29.panta otrā daļa nosaka, ka  par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa 

nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 

procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri. 

Līdz ar to nokavējuma nauda maksājama 0,025 % apmērā  sākot ar dienu, kad budžetā saņemts nepareizi 

piedzītais maksājums, līdz dienai, kad stājies spēkā nodokļu administrācijas lēmums vai tiesas nolēmums 

par nepareizi piedzītu maksājumu. Tā kā precizētās kadastrālās vērtības tika saņemtas tikai marta beigās, 

pamatsumma tika atmaksāta 2021.gada 7.aprīlī. Par periodu no 16.dienas līdz atmaksas dienai nokavējuma 

nauda jāatmaksā 0.05% apmērā. 

https://likumi.lv/ta/id/33946#p29
https://likumi.lv/ta/id/33946#p29


9 
 

Izrēķinot nokavējuma procentus, nokavējuma nauda sastāda EUR 10994.03. Tā ir jāsamaksā SIA “Lat 

RosTrans”. Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 28.panta pirmo daļu un 29.panta otro 

daļu, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 9.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, 

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

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

               Samaksāt SIA “LatRosTrans” , reģ. Nr.40003190740, jurid.adrese: “LRDS Ilūkste” 

Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474, Latvija, nokavējuma naudu par pārmaksāto 

nekustamā īpašuma nodokli par 2013., 2014. un 2015.gadu EUR 10994.03 (desmit tūkstoši 

deviņi simti deviņdesmit četri euro un 03 centi). 
 

Izpildei: galvenajai grāmatvedei Zināšanai: SIA “LatRosTrans” 

 

8.# 

Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā  

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

Deputātiem iebildumu nav. 

                                                                                                                                                                                                                                                        

Ar---------------- ir noslēgts īres līgums par dzīvokli Nr.10 (desmit), kas atrodas Viesītes novada, Viesītē, 

Meža ielā 21 (divdesmit viens). -------------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.10 noteicis  vērtību EUR 3200.00 (trīs tūkstoši divi simti  euro  un 00 centi),  kadastrālā 

vērtība ir EUR 2317.00, līdz ar to pārdošanas vērtība nosakāma EUR 3200.00 (trīs tūkstoši divi 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, Pēteris Līcis, 

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

1.Atsavināt, pārdodot par naudu ----------------dzīvokli Nr.10 (desmit)  un ar to saistītās  

547/11053 (pieci simti četrdesmit septiņas vienpadsmit  tūkstoši piecdesmit trešās)  domājamās daļas no 

būves (turpmāk –dzīvokļa īpašums), kas atrodas Viesītes novada, Viesītē, Meža ielā 21 (divdesmit 

viens), ar dzīvokļa īpašuma kadastra numuru 56159000064, izmantojot pirmpirkuma tiesības kā dzīvokļa 

īrnieks. 

2. -----------------veikt samaksu par dzīvokļa īpašumu EUR 3200.00 (trīs tūkstoši divi 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 
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9.# 

Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā  

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

Deputātiem iebildumu nav. 

                                                                                                                                                                                                                                                             

Ar------------------, ir noslēgts īres līgums par dzīvokli Nr.4 (četri), kas atrodas Viesītes novada, Viesītē, 

Meža ielā 19 (deviņpadsmit). -----------------r 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.4 noteicis  vērtību EUR 3200.00 (trīs tūkstoši divi simti  euro  un 00 centi),  kadastrālā 

vērtība ir EUR 2494.00, līdz ar to pārdošanas vērtība nosakāma EUR 3200.00 (trīs tūkstoši divi 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, Pēteris Līcis, 

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

1.Atsavināt, pārdodot par naudu --------------------dzīvokli Nr.4 (četri) un ar to saistītās 

556/14790 (pieci simti piecdesmit sešas četrpadsmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmitās)   domājamās 

daļas no būves (turpmāk –dzīvokļa īpašums), kas atrodas Viesītes novada, Viesītē, Meža ielā 

19(deviņpadsmit), ar dzīvokļa īpašuma kadastra numuru 56159000062, izmantojot pirmpirkuma tiesības 

kā dzīvokļa īrnieks. 

2. --------------veikt samaksu par dzīvokļa īpašumu EUR 3200.00 (trīs tūkstoši divi 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 

 

10.# 

Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā  

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

Deputātiem iebildumu nav. 

                                                                                                                                                                                                                                                            

Ar-----------------, ir noslēgts īres līgums par dzīvokli Nr.12 (divpadsmit), kas atrodas Viesītes novada, 

Viesītē, Meža ielā 19 (deviņpadsmit). ---------------ir iesniegusi iesniegumu, ka vēlas nopirkt viņas īrēto 

dzīvokli. 

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

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

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

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

prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu. Samaksa veicama euro. 

Veicot atsavināmā dzīvokļu īpašumu tirgus novērtējumu, sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs  

dzīvoklim Nr.12 noteicis  vērtību EUR 3000.00 (trīs tūkstoši  euro  un 00 centi),  kadastrālā vērtība ir 

EUR 2431.00, 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, Pēteris Līcis, 

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

1.Atsavināt, pārdodot par naudu ------------------dzīvokli Nr.12 (divpadsmit) un ar to saistītās 

547/14790 (pieci simti četrdesmit septiņas četrpadsmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmitās)   domājamās 

daļas no būves (turpmāk –dzīvokļa īpašums), kas atrodas Viesītes novada, Viesītē, Meža ielā 

19(deviņpadsmit), ar dzīvokļa īpašuma kadastra numuru 56159000059, izmantojot pirmpirkuma tiesības 

kā dzīvokļa īrnieks. 

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 

 

11.# 

 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 

S.Lūse, M.Blitsons 
S.Lūse - ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.  Lēmuma 3.punktā persona paliek tiktai reģistrēta 

dzīvokļu rindā, jo neņems šo dzīvokli piedāvāto. 

A.Žuks- Ierosina apstiprināt 

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), ņemot vērā 

Komunālo jautājumu komisijas 09.06.2021. sēdes ierosinājumus  (prot.Nr.6),  atklāti balsojot, par-  8 balsis 

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

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

 

1. Reģistrēt-----------------., dzīvokļu rindā. 

2. Atļaut----------------., Viesītes nov., dzīvokļu maiņu no Jaunā iela 4-10, Elkšņi, Elkšņu pag., 

Viesītes nov., uz Jaunā iela 6-1, Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes nov. slēdzot beztermiņa īres līgumu, 

pēc īres līguma noslēgšanas īrniekam un īrnieka ģimenes locekļiem 1 mēneša laikā deklarēties 

jaunajā adresē. SIA „Viesītes komunālā pārvalde” veikt nepieciešamās izmaiņas īrnieka īres 

līgumā. 

3. Reģistrēt ----------, dzīvokļu rindā. 

 

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

personai. 
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12.# 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

I.Erte, A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

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

deklarēto dzīvesvietu  ---------------., deklarētajai personai-------------.  

Pamatots ar to, ka -------------nav juridiska pamata dzīvot dzīvoklī, jo laulība ir šķirta un viņš arī 

faktiski dzīvoklī nedzīvo. 

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

dzīvesvietu anulē, ja attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā’’.  

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

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

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

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

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

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

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

iesniegti.  

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

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

paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. 

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

2003.gada 11.februāra noteikumi Nr.72 ''Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu'' 

2.punktu, atklāti balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

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

dome NOLEMJ: 

 

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

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

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

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

 

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

13.# 

Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta lielgabarīta atkritumu 

izvešanai 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatīts SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētāja M.Blitsona 2021.gada  7.jūnija 

iesniegums Nr.1-4.1/62 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 9.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, 

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

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

               No Viesītes novada pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļiem 

apmaksāt rēķinu 2118,36 EUR par lielgabarīta atkritumu izvešanu no Rites pagasta, Saukas 

pagasta, Elkšņu pagasta uz SIA “Vidusdaugavas SPAAO “Dziļā vāda””. 
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Pamats: SIA “Vidusdaugavas SPAAO” rēķins Nr.336. 

 

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

 

 

14.# 

Par nolietoto pamatlīdzekļu norakstīšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatīts Viesītes Sociālā dienesta vadītājas S.Matačinas 2021.gada 25.maija iesniegums, Viesītes 

Mūzikas un mākslas skolas direktores I.Bartkevičas 2021.gada 2.jūnija iesniegums, pašvaldības 

izpilddirektores S.Lūses 2021.gada 8.jūnija iesniegums, novada domes priekšsēdētāja A.Žuka 2021.gada 

8.jūnija iesniegums, kurā lūdz atļauju norakstīt pamatlīdzekļus un datortehniku (kāju trenažieri-

medicīnisku iekārtu, monitoru, laivas benzīna motoru, navigācijas iekārtu, lentzāģu zobu lokāmo 

iekārtu). 

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 9.jūnija 

sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

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

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut norakstīt lietošanā nodoto pamatlīdzekli: 

Inv. Nr. Nosaukums, 

struktūrvienība 

Skaits Norakstīšanas iemesls 

P000679 Kāju Trenažieris- 

medicīniska iekārta 2008 

1 Trenažiera elektroosistēma bojāta, nav 

salabojama. Servisā nepiedāvā labošanas 

iespējas, novecojis modelis. 

M70696 Monitors Acer V173DB 1 Salūzis 

P000858 Laivas benzīna motors 

Suzuki DF15 

1 Nolietojies, nav remontējams  

P000879 Navigācijas iekārta 

NAVIGON 40 (4.kab.) 

1 Novecojusi 

P001769 Lentzāģu zobu lokāmā 

iekārta LZL-32 AVSK 

1 Izdilusi, nolietojusies. 

 

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

Atbildīgais –galvenā grāmatvede  

 

 

 

15.# 

Par nekustamā īpašuma datu precizēšanu grāmatvedības uzskaitē   

A.Žuks, I.Strade 

S.Lūse- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, skaidro situāciju ar datu precizēšanu. 

A.Žuks- Ierosina apstiprināt 
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Deputātiem iebildumu nav. 

Izskatīts Viesītes novada pašvaldības galvenās grāmatvedes Ilonas Strades 2021.gada 14.jūnija 

iesniegums, kurā lūdz atļaut precizēt grāmatvedības uzskaites datus uz 2021.gada 31.maiju sakarā ar 

slēguma inventarizācijas ietvaros veikto salīdzināšanos ar Valsts zemes dienestu, Valsts meža dienestu 

un AS “Latvijas valsts ceļi”. Pielikumā saraksts par nekustamajiem īpašumiem, kurus jāizslēdz vai 

jāiekļauj uzskaitē. 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6.punktu, 

Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr. 87 ''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta 

iestādēs’’, Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības metodiku 2019.-2023.gadam,, atklāti balsojot, 

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

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

          Sakarā ar konstatētajām neprecizitātēm veicot salīdzināšanu par nekustamajiem īpašumiem ar 

Valsts zemes dienestu, Valsts meža dienestu un AS “Latvijas valsts ceļi”, atļaut Viesītes novada 

pašvaldības grāmatvedības un finanšu nodaļai veikt izmaiņas grāmatvedības uzskaitē uz 2021.gada 

31.maiju, saskaņā ar pievienoto sarakstu (pielikumā).  

Atbildīgais – galvenā grāmatvede I.Strade  

Kontrolei – pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei 

 

16.# 

Par vecāku līdzfinansējuma parāda dzēšanu Viesītes Mūzikas un mākslas skolas audzēknēm 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatīts Viesītes Mūzikas un mākslas skolas direktores Ingas Bartkevičas 2021.gada 8.jūnija iesniegums 

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

plastiskā māksla” 1.klases audzēknēm ------------par summu 17 eiro, --------------par summu 17 eiro un 

izglītības programmas “Vokālā mūzika. Kora klase” 2.klases audzēknēm -----------------par summu 17 

eiro un --------------par summu 17 eiro, jo audzēknes no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.maijam 

nav apmeklējušas nodarbības 100% apmērā.  

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

Vecāku līdzfinansējuma reglamentu, skolas Iekšējās kārtības noteikumus, ņemot vērā domes Finanšu 

komitejas 2021.gada 9.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, 

Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Pēteris Līcis, Juris 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 saskaņā ar Mūzikas un mākslas skolas direktores I.Bartkevičas 

iesniegumu. 

Izpildei: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Zināšanai: Viesītes Mūzikas un mākslas skolai  

 

17.# 

Par naudas balvu piešķiršanu Viesītes Mūzikas un mākslas skolas audzēknēm 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 
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Izskatīts Viesītes Mūzikas un mākslas skolas direktores Ingas Bartkevičas 2021.gada 7.jūnija iesniegums 

Nr.1-12/11, kurā lūdz piešķirt naudas balvas par labiem un teicamiem sasniegumiem Latvijas un 

Starptautiska mēroga konkursos Mūzikas un mākslas skolas audzēknēm --------- 75 EUR (1.vieta 

zīmējumu konkursā Mana novada dārgakmens- jaunā būve Latvijā 2020 sadarbībā ar Tikkurila) un -----

----50 EUR (2.vieta V Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās 

un vizuālās mākslas konkursā “Skani, tēvu zeme!”). 

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 9.jūnija 

sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

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

Viesītes novada dome NOLEMJ 

 

               No pašvaldības budžeta piešķirt naudas balvas par labiem un teicamiem sasniegumiem 

Latvijas un Starptautiska mēroga konkursos Mūzikas un mākslas skolas audzēknēm --------75 EUR 

(1.vieta zīmējumu konkursā Mana novada dārgakmens- jaunā būve Latvijā 2020 sadarbībā ar Tikkurila) 

un ------------50 EUR (2.vieta V Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas 

skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursā “Skani, tēvu zeme!”), saskaņā ar Mūzikas un mākslas skolas 

direktores I.Bartkevičas iesniegumu. 

Izpildei: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Zināšanai: Viesītes Mūzikas un mākslas skolai  

 

 

18.# 

Par finansiālu atbalstu ELFLA līdzfinansētajā LEADER programmas projektā “Zaļās 

klases izveide “Rites pamatskolā””  

  

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

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

pieņemšanas 9. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2 pasākumā „Darbību 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” atbilstoši Ministru kabineta 2011. 

gada 13. oktobra noteikumiem  Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku 

attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” Viesītes novada pašvaldība gatavo projekta pieteikumu.  

Projektu paredzēts iesniegt 3. mērķa „ Atbalstīt dabas resursu mērķtiecīgu pielietojumu un veselīgu 

dzīvesveidu” 6.Rīcība „Veselīga dzīves vide”. Rīcības apraksts: Infrastruktūra, aprīkojums un apmācības 

sporta un veselīga dzīvesveida aktivitātēm; dabas aizsardzības, vides izglītības aktivitātēm. Kā arī dabas 

tūrisma infrastruktūra, dabas teritoriju/objektu atraktivitātes palielināšana. Projektā plānots Viesītes 

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

novadā izveidot Zaļo klasi. 

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

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

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

ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 9.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par-  

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

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

1. Sakarā ar Nereglamentētā iepirkuma Zaļās klases izveidi “Rites pamatskolā” 

(projektēšana un būvdarbi) rezultātu, palielināt pašvaldības līdzfinansējumu no 
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2000,00 (500,00 EUR līdzfinansējums un 1500,00 EUR neattiecināmās izmaksas) EUR 

uz 5387,85 EUR. 

 

2. Apstiprināt projekta kopējo budžetu ar PVN 10 387,85 EUR, attiecināmie 

izdevumi 5000.00 EUR, tai skaitā publiskais finansējums 4500.00 EUR, kas sastāda 

90% un pašvaldības līdzfinansējums 500.00 EUR - 10% no attiecināmajām izmaksām. 

Projekta neattiecināmās izmaksas 5387,85.00 EUR. 

 

3. Līdzfinansējumu piešķirt no pašvaldības budžeta. 

Atbildīgie: Attīstības un plānošanas nodaļa un Grāmatvedības un finanšu nodaļa  

Kontrole: Pašvaldības izpilddirektors 

 

19.# 

Par Viesītes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatīts līdzšinējās bāriņtiesas priekšsēdētājas Sandras Grigorjevas personīgais iesniegums par 

atbrīvošanu no Viesītes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amata pienākumu pildīšanas ar 2021.gada 

30.jūniju. 

Ņemot vērā to, ka pēc administratīvi teritoriālās reformas tiek veidota jauna Jēkabpils novada bāriņtiesa 

konkurss uz bāriņtiesas priekšsēdētājas amatu netiek sludināts, lietu pārņemšanu veic līdzšinējais 

bāriņtiesas loceklis. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 9.punktu, “Bāriņtiesu likumu”,  Viesītes novada 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības Nolikumu, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 

2021.gada 9.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

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

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

1. Ar 2021.gada 1.jūliju par Viesītes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas pienākumu 

izpildītāju amatā iecelt līdzšinējo bāriņtiesas locekli Litu Šteinarti, amata klasifikācijas kods 

134405, noteiktā darba slodze 0,5 slodzes . 

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

atlīdzības Nolikumu (501,00 EUR) 

Zināšanai: Viesītes novada bāriņtiesai, grāmatvedības un finanšu nodaļa, kancelejai 

 

20.# 

Par Viesītes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu 

P.Līcis, A.Žuks, J.Līcis, R.Orups 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.  

J.Līcis- vai nepieciešams šo nolikumu šobrīd jaunu apstiprināt, būs reforma, būs atkal jauns nolikums. 

R.Orups- direktors uzskata, ka nepieciešams apstiprināt jauno nolikumu. 

Ierosina apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, 

Vispārējās izglītības likuma 8.un 9.pantu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas 2021.gada 9.jūnija lēmumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, 

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

Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt Viesītes vidusskolas nolikumu (pielikumā uz 7 lapām). 

 

2. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos, spēku zaudē 2018.gada 21.jūnijā Viesītes novada domes sēdē ( 

lēmums Nr.17; prot.Nr.8)   apstiprinātais Viesītes vidusskolas nolikums. 

3. Atbildīgais – Viesītes vidusskolas direktors A.Baldunčiks 

 

21.# 

Par Sēlijas Sporta skolas Attīstības plāna 2021.-2025. saskaņošanu  

P.Līcis, A.Žuks 
A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ierosina apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 6.punktu, 27.punktu, ņemot 

vērā domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2021.gada 9.jūnija lēmumu 

(prot.Nr.3), atklāti balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

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

dome NOLEMJ: 

              Saskaņot Viesītes novada pašvaldības dibinātās un pakļautībā esošās profesionālās ievirzes 

izglītības iestādes  “Sēlijas Sporta skola” Attīstības plānu 2021.-2025.gadam. 

Pielikumā: Attīstības plāns uz 21.lapām.  

22.# 

Par Viesītes novada pašvaldības 2020.gada publisko gada pārskatu 

 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Pamatojoties uz likuma ’’Par pašvaldībām” 72.pantu, 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.413 

“Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 9.jūnija 

sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

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

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības 2020.gada publisko gada pārskatu. 

 

2.Publicēt oficiālajā izdevumā ’’Latvijas Vēstnesis’’ ziņojumu par publiskā gada pārskata 

pieņemšanu un iespēju iepazīties ar pilnu tā tekstu Viesītes novada pašvaldības kancelejā, Viesītes 

bibliotēkā un Viesītes novada pašvaldības mājas lapā. 

 

3.Nodrošināt publiskā gada pārskata pieejamību Viesītes novada pašvaldības kancelejā, Viesītes 

bibliotēkā un Viesītes novada pašvaldības mājas lapā. 

 

Pielikumā: Viesītes novada pašvaldības 2020.gada publiskais pārskats uz 45 lapām. 

Atbildīgais: attīstības un plānošanas nodaļa 

 

23.# 

Par Viesītes novada pašvaldības 2021.gada 17.jūnija saistošo noteikumu Nr.2021/5 ”Par 

grozījumiem 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2021/3 „Par Viesītes 

novada pašvaldības 2021.gada budžetu”” apstiprināšanu 

 
A.Žuks, K.Frolova, P.Līcis 

K.Frolova- ziņo par sagatavoto budžeta grozījumu projektu. 
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A.Žuks- ierosina to apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

 Viesītes novada dome ir izvērtējusi un apspriedusi Viesītes novada pašvaldības 2021.gada budžeta 

grozījumu projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 

2.punktu, 43.pantu, 46.panta pirmo un otro daļu, un likuma „Par pašvaldības budžetiem” 37.pantu, 

38.pantu, 39.pantu, 40.pantu, saskaņā ar 2013.gada 22.maijā apstiprināto Kārtību „Par Viesītes novada 

pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”, domes finanšu komitejas 

2021.gada 9.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.6), 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. Pieņemt Viesītes novada domes saistošos noteikumus Nr.2021/5 „Par grozījumiem 

2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2021/3 „Par Viesītes novada pašvaldības 

2021.gada budžetu””. 

2. Saistošie noteikumi Nr.2021/5 „Par grozījumiem 2021.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.2021/3 „Par Viesītes novada pašvaldības 2021.gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā  pēc to 

parakstīšanas. 

3. Pašvaldības kancelejai, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.panta prasībām, elektroniski 

nosūtīt saistošos noteikumus zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, nodrošināt 

saistošo noteikumu pieejamību visiem interesentiem Viesītes novada pašvaldības domes ēkā, Saukas, 

Rites, Elkšņu pagastu pārvaldēs, publicēt pašvaldības mājaslapā internetā. 

 

Pielikumā:  Saistošie noteikumi Nr.2021/5 „Par grozījumiem 2021.gada 26.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2021/3 „Par Viesītes novada pašvaldības 2021.gada budžetu”  

Izpildei –finansistei,  kancelejas vadītājai  

Kontrolei – pašvaldības izpilddirektorei  

 

APSTIPRINĀTI 

Ar Viesītes novada domes 

2021.gada 17.jūnija sēdes 

Lēmumu Nr.23 (protokols Nr.11) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Viesītes novada Viesītē 

 

2021.gada 17.jūnijā                                                                                                  Nr.2021/5 

 

Par grozījumiem 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos „Par Viesītes novada pašvaldības 

2021.gada budžetu” 

 

Izdoti saskaņā ar LR likumiem  

„Par pašvaldībām”15.pants, 43.pants un 46.pants, 

„Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu un finanšu vadību”, 

„Par valsts budžetu 2020.gadam” 

 

Saistošie noteikumi nosaka Viesītes novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta grozīto ieņēmumu un 

izdevumu apmēru. 

 

Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības pamatbudžetu 2021.gadam šādā apmērā (1.pielikums): 

 

Kārtējā gada ieņēmumi – 5445675 euro, 

Kārtējā gada izdevumi – 5862641 euro, 

Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 6940 euro. 

 

Novada domes priekšsēdētājs                                                                       A.Žuks 



19 
 

24.# 

Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

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

A.Žuks- Ierosina apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

2021.gada 17.maijā ir saņemts -----------iesniegums, kurā viņa lūdz nodot īpašumā bez atlīdzības 

atbilstošas domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800040163, viņai piederošā 

dzīvokļa Nr.12, kas atrodas  ‘’Druviņas 6’’, Cīruļi, Rites pag., Viesītes nov., uzturēšanai.   

Šīs domājamās daļas ir 721/10797  no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800040163  ar platību 0, 

644 ha. 

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

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

komitejas 2021.gada 9.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, 

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

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

 

1.Nodot bez atlīdzības 721/10797  domājamās daļas no zemes vienības 0.644 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 56800040163 -----------------dzīvokļa Nr.12, kas atrodas ‘’Druviņas 6’’, Cīruļi, Rites pag., 

Viesītes nov., uzturēšanai 

2. Slēgt līgumu --------------par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei   

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

 

25.# 

Par zemes nomas  līgumu slēgšanu   

J.Līcis 

J.Līcis- - ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- Ierosina apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

1) Ir saņemts 31.05.2021.----------------. , iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz zemes vienību 

Elkšņu  pagastā ar kadastra apzīmējumu 56580080145 5,7 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām. 

2) Ir saņemts  05.05.2021. -------------------iesniegums par nomas tiesību pagarināšanu  uz daļu no zemes 

vienības Rites pagastā  ar kadastra apzīmējumu 56800040200 0,17   ha platībā, lauksaimniecības 

vajadzībām. 

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

tiesību noteikumi ’’ 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.  

Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komiteja ierosinājusi zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 56580080145 neiznomāt un nodot atsavināšanai, jo pašvaldībai nav jānodarbojas ar 

saimniecisko darbību. 

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, 

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

tiesību noteikumi’’29.8. apakšpunktu, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas 

komitejas 2021.gada 9.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, 

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

Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:  
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1.Slēgt zemes nomas līgumu  līdz 2022.gada 1.jūnijam ar  -------------------uz daļu no zemes 

vienības Rites pagastā  ar kadastra apzīmējumu 56800040200 0,17   ha platībā, lauksaimniecības 

vajadzībām. 

2. Neiznomāt zemes vienību Elkšņu  pagastā ar kadastra apzīmējumu 56580080145 5,7 ha 

platībā, bet uzsākt tās atsavināšanas procesu. 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei   

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

 

26.# 

Par dzīvokļa  atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu 

J.Līcis 

J.Līcis- - ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- Ierosina apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav. 

Ar ----------------ir noslēgts īres līguma par dzīvokli  Smilšu iela 37-12,  Viesītes, Viesītes nov.2021.gada 

1.jūnijā 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 īpašumu apsaimniekošanas 

komitejas 2021.gada 9.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, 

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

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

 

1.Uzsākt dzīvokļa Smilšu iela 37-12, 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 

 

27.# 

Par  grozījumiem Viesītes novada domes 18.02.2021. lēmumā Nr.24, prot.Nr.2 

J.Līcis 

J.Līcis- - ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- Ierosina apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav. 
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Saņemts ------------------iesniegums par nosaukuma maiņu no viņai piederošā nekustamā īpašuma 

“Gaiļezeri”, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56880020073, atdalītajām zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem 56880020068 un 5688002 0043. 

Ar Viesītes novada domes 2021.gada 18.februāra domes lēmumu  Nr.24, prot.Nr.2, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 56880020068 tika piešķirts nosaukums “Aldiņi”, Saukas pag., Viesītes nov., un 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56880020043 tika piešķirts nosaukums “Mežmaliņas”, Saukas 

pag., Viesītes nov. -------------zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56880020068 vēlas nosaukumu  

“Birztalas”, Saukas pag., Viesītes nov., un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56880020043 vēlas 

nosaukumu “Ceļnoras”, Saukas 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.  

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.pantatrešo 

daļu, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2021.gada 9.jūnija 

sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

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

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1.   Grozīt Viesītes novada domes 2021.gada 18.februāra sēdes lēmuma Nr. 24, prot. Nr. 2  “Par 

zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Gaiļezeri”, Saukas pag., Viesītes nov.” 1.1. 

apakšpunkta otro rindu un izteikt to šādā redakcijā: 

“Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu: “Birztalas” , Saukas pag., Viesītes nov.”. 

2.  Grozīt Viesītes novada domes 2021.gada 18.februāra sēdes lēmuma Nr. 24, prot. Nr. 2  “Par 

zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Gaiļezeri”, Saukas pag., Viesītes nov.” 1.2. 

apakšpunkta otro rindu un izteikt to šādā redakcijā: 

“Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu: “Ceļnoras” , Saukas pag., Viesītes nov.” 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei, pašvaldības juristei 

Zināšanai: personai 

 

28.# 

Par nekustamā īpašuma  Miera iela 1, Viesīte, Viesītes nov.,  sadalīšanu 

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

A.Žuks- Ierosina apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav. 

 
Saņemts----------------- iesniegums, par viņai piederošā nekustamā īpašuma Miera iela 1, Viesīte,  

Viesītes nov., ar kadastra numuru 56150010602, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010602  

sadalīšanu divās zemes vienībās, saskaņā ar sadalīšanas shēmu.   

Nepieciešams zemes ierīcības projekts, jo zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56150010602  jāsadala 

divās zemes vienībās. 

 Pamatojoties uz likuma  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, LR Ministru kabineta 10.04.2012. 

noteikumiem Nr.263  „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”,  

Viesītes novada pašvaldības 20.06.2019. saistošajiem  noteikumiem Nr. 2019/3 (prot. Nr. 7;18#) 

„Viesītes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa  un teritorijas izmantošanas un  apbūves noteikumi’’, 

domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2021.gada 9.jūnija sēdes 

lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1.Atļaut-----------------, sadalīt nekustamā  īpašuma Miera iela 1, Viesīte,  Viesītes nov., ar 

kadastra numuru 56150010602, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56150010602 , 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 56150010602 sadalīšanai  

(Darba uzdevums un nosacījumu pievienoti pielikumā) 
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Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei 

Zināšanai: personai 

 

29.# 

Par nekustamā īpašuma  “Beitāni”, Viesītes pag., Viesītes nov.,  sadalīšanu 

J.Līcis 

 

Saņemts ----------------------iesniegums, par viņam piederošā nekustamā īpašuma ‘’Beitāni’’, Viesītes 

pag.,  Viesītes nov., ar kadastra numuru 56350150016, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

56350150016  sadalīšanu divās zemes vienībās, saskaņā ar sadalīšanas shēmu.   

Nepieciešams zemes ierīcības projekts, jo zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56350150016  jāsadala 

divās zemes vienībās, jo vēlas izveidot divus atsevišķus īpašumus.. 

Pamatojoties uz likuma  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, LR Ministru kabineta 10.04.2012. 

noteikumiem Nr.263  „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”,  

Viesītes novada pašvaldības 20.06.2019. saistošajiem  noteikumiem Nr. 2019/3 (prot. Nr. 7;18#) 

„Viesītes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa  un teritorijas izmantošanas un  apbūves noteikumi’’, 

domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2021.gada 9.jūnija sēdes 

lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1.Atļaut ---------------------sadalīt nekustamā  īpašuma ‘’Beitāni’’, Viesītes pag.,  Viesītes nov., 

ar kadastra numuru 56350150016, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56350150016, 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 56350150016 sadalīšanai 

 (Darba uzdevums un nosacījumu pievienoti pielikumā). 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei 

Zināšanai: personai 

 

30.# 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu un platības apstiprināšanu 

J.Līcis 

J.Līcis- - ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- Ierosina apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas dokuments  par zemes vienības lietošanas mērķa noteikšanu. 

Dokumentā norādīts, ka veikta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350100121  reģistrācija 

Kadastra informācijas sistēmā. Zemes vienība iekļauta rezerves zemes fondā. Zemes vienībai nav 

noteikts nav noteikts lietošanas mērķis. 

Lietošanas mērķis šai zemes vienībai 0600-neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme.  

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmo daļu  „ Zemes vienībai un 

zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību. To atbilstoši Ministru kabineta 

noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi 

uzsāktajai izmantošanai nosaka: vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā 

zemes vienība ” . 

Pamatojoties uz  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmo daļu, Ministru kabineta  

20.06.2006. noteikumu Nr. 496 ''Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība'' IV.daļas 23.3.punktu, domes Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2021.gada 9.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.6), 
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atklāti balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, 

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

NOLEMJ: 

                Zemes vienībai Viesītes novada, Viesītes pagastā, ar kadastra apzīmējumu 56350100121 

noteikt lietošanas mērķi: 0600- neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme un apstiprināt  

platību-  0.03 ha.  

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

31.# 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Sieti”, Elkšņu pag., 

Viesītes nov. un “Avotiņi”, Elkšņu pag., Viesītes nov. 

J.Līcis 

J.Līcis- - ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- Ierosina apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

2021.gada 25.maijā  ir saņemts SIA ‘’LL Projekti’’, reģ. Nr. 45403046210, jurid. adrese: Aldaunes iela 

13, Brodi, Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV 5229 iesniegums par izstrādāto zemes ierīcības projektu 

nekustamo  īpašumu: ‘’Sieti’’, Elkšņu pag., Viesītes nov. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

56580060176  un ‘’Avotiņi’’, Elkšņu pag., Viesīte, Viesītes nov. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

56580060063, robežu pārkārtošanai, apstiprināšanu.  

Pamatojoties uz  SIA ‘’LL Projekti’’ 25.05.2021.iesniegumu un Zemes ierīcības likumu, Ministru 

kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 ‘’Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi’’11.6.punktu, 

Viesītes novada pašvaldības  20.06.2019. saistošajiem  noteikumiem Nr. 2019/3 (prot. Nr. 7;18#) 

„Viesītes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa  un teritorijas izmantošanas un  apbūves noteikumi’’,  

domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2021.gada 9.jūnija sēdes 

lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, 

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

novada dome NOLEMJ: 

1.Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes robežu pārkārtošanai--------------------, 

piederošā nekustamā īpašuma ‘’Sieti’’, Elkšņu pag., Viesītes nov., (īpašuma  kadastra numurs 

56580060122), zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56580060176  un -----------------------------

piederošā nekustamā īpašuma: ‘’Avotiņi’’, Elkšņu pag., Viesītes nov. (īpašuma kadastra nr. 56580060063), 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56580060063: 

2. Zemes vienībai Nr.1 10,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56580060063: 

2.1.  saglabāt adresi un nosaukumu  ‘’Avotiņi’’, Elkšņu pag., Viesītes nov., LV 5217; 

2.2. zemes lietošanas mērķis: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

3.   Zemes vienībai Nr.2  17,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56580060176: 

3.1.   saglabāt nosaukumu ‘’Sieti’’, Elkšņu pag.,  Viesītes nov.; 

3.2. zemes lietošanas mērķis: 0101-- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība 

4. Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā. 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei 

Zināšanai: SIA “LL Projekti”  
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32.# 

Par nekustamo īpašumu robežu pārkārtošanu 

J.Līcis 

J.Līcis- - ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- Ierosina apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Saņemti----------------., un Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju zemnieku saimniecības ‘’KALNA 

DAMBRĀNI’’, reģ. Nr. LV45401018424 , jurid. adrese: ‘’Kalna Dambrāni’’, Viesītes pag., Viesītes 

nov., LV 5237  iesniegumi, par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu: ‘’Meža 

Kūleņi’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar īpašuma kadastra Nr.56350070095, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 56350110158 un ‘’Caunāni’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar īpašuma kadastra Nr. 

56350110064 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350110064  robežu pārkārtošanai. 

 Konstatēts, ka  iecere nav pretrunā ar Viesītes novada teritorijas  plānojumu.  

  Izskatot ------------un Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju zemnieku saimniecības ‘’KALNA 

DAMBRĀNI’’ iesniegumus ar grafisko pielikumu un pamatojoties uz  Zemes ierīcības likuma 8.panta 

pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem  Nr. 505 ‘’Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi’’, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 

2021.gada 9.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

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

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

1.Atļaut-----------------., un Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju zemnieku saimniecībai ‘’KALNA 

DAMBRĀNI’’, reģ. Nr. LV45401018424 , jurid. adrese: ‘’Kalna Dambrāni’’, Viesītes pag., Viesītes 

nov., LV 5237,  izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu : ‘’Meža Kūleņi’’, Viesītes pag., 

Viesītes nov., ar īpašuma kadastra Nr.56350070095, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

56350110158 un ‘’Caunāni’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar īpašuma kadastra Nr. 56350110064 zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 56350110064  robežu pārkārtošanai, saskaņā ar grafisko pielikumu. 

2.Apstiprināt darba uzdevumu un nosacījumus zemes ierīcības projekta robežu pārkārtošanai    

(Darba uzdevums un nosacījumu pievienoti pielikumā). 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei 

Zināšanai: personām  

33.# 

Par starpgabala statusa piešķiršanu,  īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

Viesītes novada pašvaldībai un  atsavināšanas procesa uzsākšanu. 

J.Līcis 

J.Līcis- - ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- Ierosina apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav. 

 
Saņemts 08.06.2021.--------------------, iesniegums  par  Viesītes novada pašvaldībai piekritīgās  zemes 

vienības Viesītes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 56150010196  ar platību 0.1400 ha atsavināšanu 

pirmpirkuma kārtībā, kā starpgabalu, kas pieguļ viņam kopīpašumā esošajam  īpašumam Raiņa iela 5,  

Viesīte, Viesītes nov. 

Zemes vienība ir reģistrēta kā atsevišķs objekts Viesītes pilsētā ar kadastra Nr. 56150010030, ar adresi: 

Raiņa iela 3A, Viesīte, Viesītes nov., LV 5237. Ir starpgabals,  jo nav iespējams nodrošināt  pieslēgumu 

koplietošanai ielai. 

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas 11.punktu, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2021.gada 9.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.6), atklāti balsojot, par-  

8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, 
Pēteris Līcis, Juris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 
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1. Zemes vienībai Viesītes novada Viesītes pilsētā  Raiņa iela 3A ar kadastra apzīmējumu  

56150010196, piešķirt starpgabala statusu – nav iespējams nodrošināt pieslēgumu 

koplietošanas ielai. 

2. Īpašumu ierakstīt zemesgrāmatā un  uzsākt īpašumu atsavināšanas procesu likumā noteiktā 

kārtībā. 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei 

Zināšanai: personai 

 

34.# 

Par  būves ierakstīšanu zemesgrāmatā un īpašuma tiesību nostiprināšanu Viesītes novada 

pašvaldībai 

J.Līcis 

J.Līcis- - ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.  

A.Žuks- Ierosina apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Viesītes novada, Rites pagasta, Cīruļos, uz pašvaldībai piederoša zemes īpašuma ar kadastra numuru 

56800040157 atrodas būve-daudzdzīvokļu māja ar kadastra apzīmējumu 56800040157001, kas atrodas 

pašvaldības bilancē, bet nav nostiprinātas zemesgrāmatā pašvaldībai uz to īpašuma tiesības. Tās 

nepieciešams nostiprināt.   

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, domes Attīstības, 

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2021.gada 9.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.6), 

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

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

NOLEMJ: 

 
                 Nostiprināt Viesītes novada pašvaldībai zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju 

‘’Cīruļi 5’’, Cīruļi, Rites pag., Viesītes nov., ar kadastra apzīmējumu 56800040157001. 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei, pašvaldības juristei 

Zināšanai: personai 

 

35.# 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Sietiņi”, Viesītes 

pag., Viesītes nov. 

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

A.Žuks- Ierosina apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav. 

 
2021.gada 9.jūnijā ir saņemts SIA “METRUM”, reģ. Nr. 40003388748, iesniegums par izstrādāto zemes 

ierīcības projektu īpašuma  ‘’Sietiņi’’, Viesītes pag.,  Viesītes nov.,  ar kadastra Nr. 56350090003, zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu  56350090003. 

Projektu nepieciešams apstiprināt. 

Pamatojoties uz SIA “METRUM” 09.06.2021.iesniegumu un Zemes ierīcības likumu, MK Noteikumu 

Nr. 505 “Zemes ierīcības projektu izstrādes noteikumi” II daļas 11.6. punktu    , Viesītes novada 

pašvaldības 20.06.2019. saistošajiem  noteikumiem Nr. 2019/3 ( prot. Nr. 7;18#) „Viesītes novada 

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

Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2021.gada 9.jūnija sēdes lēmumu 

(prot.Nr.6), atklāti balsojot, par-  8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs 

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

dome NOLEMJ: 
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1.Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu SIA “SCA Phoenix  AM Latvija” ,  reģ. Nr. 

40203253714, jurid.adrese: Rīgas iela 103, Valmiera, LV 4201, piederošā nekustamā īpašuma “Sietiņi’’, 

Viesītes pag.,  Viesītes nov.,  ar kadastra Nr. 56350090003, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  

56350090003: 

2. Zemes vienībai Nr.1  20 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56350090181: 

2.1.  piešķirt nosaukumu “Sietiņmežs’’, Viesītes pag., Viesītes nov. 

2.2. zemes lietošanas mērķis: 0201  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

 

3. Zemes vienībai N.2 10,7  ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56350090182: 

3.1. saglabāt nosaukumu un adresi “Sietiņi’’, Viesītes pag., Viesītes nov., 

3.2. zemes lietošanas mērķis: 0101  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei 

Zināšanai: personai 

 

 

Domes sēde beidzas plkst.15.40 

 

Ar pilnu domes sēdes debašu tekstu var iepazīties domes sēdes audioierakstā pašvaldības mājaslapā 

www.viesite.lv 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs                                                                              A.Žuks 

19.06.2021. 

 

Protokoliste                                                                                            D.Vītola 

     19.06.2021. 

 

 

http://www.viesite.lv/

