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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 

 
2020.gada 20.augustā                                                                                                                     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, Māris 

Lācis (sākot skatīties 33.-48.jautājumus atstāj domes sēžu zāli),  Pēteris Līcis (sākot skatīties 33.-

48.jautājumus atstāj sēžu zāli). 

 

Nepiedalās: Iveta Līce-ģimenes ārsta pienākumi;  Juris Līcis- izglītības nodaļas vadītāja pienākumi, 

Roberts Orups- slimības dēļ 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Ināra Erte- pašvaldības juriste 

Ilona Strade – galvenā grāmatvede 

Lilita Bārdule – Rites pagasta pārvaldes vadītāja 

Laura Zvirbule- attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 

Valija Fišere- Viesītes muzeja “Sēlija” krājuma glabātāja 

Agnese Neija- biedrības “Sēlijas kultūras projekti” pārstāve pie 13.jautājuma 

   

 

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs        

Alfons Žuks  atklāj domes sēdi 

 

A.Žuks – Ierosina apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 48.jautājumiem. 

Deputātiem iebildumu nav.  

Atklāti balsojot, par – 6  balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča,  Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, 

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

                          

                         

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 48.jautājumiem. 

 

 

mailto:dome@viesite.lv
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DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Elkšņu pagasta “Pie Silakroga”, 

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

līguma slēgšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

2. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes pagasta “Mazskujaiņi”, 

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

līguma slēgšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

3. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās automašīnas kravas furgona FORD TRANSIT 

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

līguma slēgšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

4. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Smilšu iela 39, Viesīte, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 56350120042  1.kvartāla 6.nogabala kailcirtes 1.16 ha platībā 

izsoles protokola apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

5. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās automašīnas FORD MONDEO atkārtotu, atklātu, 

mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/41 apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

6. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kalna iela 13A, Viesīte, Viesītes 

nov., atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/42 

apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

7. Par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības pastāvīgo komisiju sastāvā. 

Ziņo: A.Žuks 

8. Par Viesītes novada pašvaldības Ētikas kodeksa un Ētikas komisijas apstiprināšanu. 

Ziņo: I.Erte 

9. Par saistošo noteikumu Nr.2020/6 “Par papildinājumu Viesītes novada pašvaldības 2017.gada 

19.oktobra saistošajos noteikumos Nr.2017/9 “Viesītes novada pašvaldības nolikums”” 

apstiprināšanu. 

Ziņo: I.Erte 

10. Par finansējuma piešķiršanu mācību piederumu iegādei Viesītes vidusskolas 1.klases skolēniem. 

Ziņo: A.Žuks 

11. Par pirmsskolas izglītības pedagogu un sociālā pedagoga mēneša darba algas likmes 

palielināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

12. Par pusdienu, launaga un brokastu porciju cenām pašvaldības izglītības iestādēs. 

Ziņo: A.Žuks 

13. Par biedrības “Sēlijas kultūras projekti” iesniegumu finansiālajam atbalstam projekta “600 mm 

dzelzceļa tīkls Augšzemes novadā I Pasaules kara laikā- celtniecība, mērķi, ietekme” pirmās 

kārtas realizācijai. 

Ziņo: A.Žuks 

14. Par iepirkuma veikšanu Viesītes vidusskolas iekšējā pagalma seguma atjaunošanai. 

Ziņo: A.Žuks 

15. Par iepirkuma veikšanu Saukas pagasta Lones Tautas nama skatuves aizkaru un skatītāju zāles 

logu aizkaru nomaiņai.  

Ziņo: A.Žuks 

16. Par iepirkuma veikšanu ielu apgaismojuma izbūvei Meža ielā, Viesītē, 

Ziņo: A.Žuks 

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

izvešanai. 

Ziņo: A.Žuks 
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18. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

Ziņo: A.Žuks, M.Lācis 

19. Par īres līgumu pagarināšanu. 

Ziņo: A.Žuks,  M.Lācis 

20. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 

Ziņo: I.Erte 

21. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 

Ziņo: I.Erte 

22. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 

Ziņo: I.Erte 

23. Par nekustamā īpašuma Rites pagastā  Viesītes nov. sadalīšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

24. Par nekustamā īpašuma  Rites pagastā  Viesītes nov. sadalīšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

25. Par nosaukuma piešķiršanu Viesītes novada pašvaldībai piekritīgajam zemes īpašumam, 

starpgabala statusa noteikšanu, īpašuma tiesību nostiprināšanu uz to zemesgrāmatā un 

atsavināšanas procesa uzsākšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

26. Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

27. Par nosaukuma maiņu zemes īpašumam. 

Ziņo: A.Žuks 

28. Par adreses piešķiršanu būvēm. 

Ziņo: A.Žuks 

29. Par zemes robežu plāna apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ormaņi”,  Elkšņu pag., 

Viesītes nov. 

Ziņo: A.Žuks 

31. Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

32. Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā. 

Ziņo: A.Žuks 

33. – 48. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. 

Ziņo: I.Erte 

 

 

1.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Pie Silakroga’’, Elkšņu 

pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56580030171,  atklātas, mutiskas izsoles ar 

augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Lēmums jāsniedz izskatīšanai Apvienojamo pašvaldību 

finanšu komisijā, lai saņemtu atzinumu. Ierosina apstiprināt projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

     Ar  2020.gada 18.jūnija Viesītes novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.9, lēmums Nr.2), nodots 

atsavināšanai nekustamais īpašums ‘’Pie Silakroga’’, Elkšņu pag., Viesītes nov.ar kadastra nr. 

56580030171,ar kopējo platību 10,38 ha,  par izsoles sākumcenu EUR 23000.00.  

   Uz nekustamo īpašumu Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības nostiprinātas Elkšņu pagasta 

zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1000 0059 5904. 
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    Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā 

kārtībā. Izsolei reģistrējušies četri dalībnieki, augstākā nosolītā cena EUR 30200.00. Nekustamo 

īpašumu nosolīja dalībnieks Nr.2 SIA ‘’VITU’’, reģ. nr. 43603038148. 

    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 ‘’Pie Silakroga’’, Elkšņu pag., 

Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56580030171, ar kopējo platību 10.38 ha, atsavināšanu  izsolē par nosolīto 

summu EUR 30200.00. 

    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 2020.gada 

1.janvāri EUR  

Atlikusī bilances 

vērtība uz 2020.gada 

1.jūniju EUR 

Izsoles sākumcena 

21300.00 2040.00 3523.03 23000.00 

 

    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'', Viesītes novada pašvaldības 

grāmatvedības metodiku 2019.-2023.gadam, domes Finanšu komitejas 2020.gada 12.augusta sēde 

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

Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt 2020.gada 7.augusta atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles 

rezultātus un protokolu par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, 

Elkšņu pagasta ‘’Pie Silakroga’’, ar kadastra Nr. 56580030171, ar kopējo platību 10.38 ha, izsoli. 

2.  Objekta nosolītā cena:  EUR 30200.00 (trīsdesmit tūkstoši divi simti euro un 00 centi). 

Objektu nosolītājs Nr.2 ‘’SIA ‘’VITU’’, reģ. nr. 43603038148, jurid.adrese: Ulmaņa gatve 119, 

Mārupe, Mārupes nov., LV 2167. 

3. Noteikt atsavināšanas mērķi – Viesītes novada pašvaldības dibinātās izglītības iestādes Sēlijas 

Sporta skola sporta zāles grīdas seguma nomaiņa, kas atbilst Viesītes novada attīstības programmas 

2014.-2020.gadam ’’2020.gada 20.februārī aktualizētā ’’Investīciju plāna’’  stratēģiskā mērķa 2 

‘’Uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti’’ ilgtermiņa prioritātes 2 ‘’Ilgtspējīgi un augstvērtīgi pakalpojumi’’ 

vidējā termiņa prioritātei ‘’Publiskās infrastruktūras un pakalpojumu attīstība’’ rīcības virzienam 3.3. 

‘’Kvalitatīvi izglītības pakalpojumi’’. Sporta zāles remontdarbi nepieciešami izglītības nodrošināšanai 

un tās kvalitātes celšanai.   

4.  Lūgt Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par nekustamā 

īpašuma ‘’Pie Silakroga’’, Elkšņu pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56580030117 ar kopējo platību 

10,38 ha, atsavināšanu par nosolīto cenu EUR 30200.00. 

5.  Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas slēgt pirkuma 

līgumu ar nosolītāju par nosolīto summu EUR 30200.00. 

6.  Lēmuma izpildes kontroli veikt Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Alfonam 

Žukam. 
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2.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Mazskujaiņi’’, Viesītes 

pag., Viesītes nov.  ar kadastra Nr. 56350090117, atklātas, mutiskas izsoles ar 

augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Lēmums jāsniedz izskatīšanai Apvienojamo pašvaldību 

finanšu komisijā, lai saņemtu atzinumu. Ierosina apstiprināt projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

     Ar  2020.gada 18.jūnija Viesītes novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.9, lēmums Nr.1), nodots 

atsavināšanai nekustamais īpašums ‘’Mazskujaiņi’’, Viesītes pag., Viesītes nov.ar kadastra nr. 

56350090117,ar kopējo platību 5.76 ha,  par izsoles sākumcenu EUR 13723.00. 

    Uz nekustamo īpašumu Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības nostiprinātas Viesītes pagasta 

zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1000 0059 9939. 

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

kārtībā. Izsolei reģistrēts viens dalībnieks, nosolīts ar pirmo soli,  nosolītā cena EUR 13823.00. 

Nekustamo īpašumu nosolīja dalībnieks Nr.1 Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju Jurjāņa zemnieku 

saimniecība ‘’SKALBES’’, reģ. Nr. 45404006215. 

    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 ‘’Mazskujaiņi’’,Viesītes pag., 

Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56350090117, ar kopējo platību 5,76 ha, atsavināšanu  izsolē par nosolīto 

summu EUR 13823.00. 

    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 2020.gada 

1.janvāri EUR  

Atlikusī bilances 

vērtība uz 2020.gada 

1.jūniju EUR 

Izsoles sākumcena 

12500.00 2969.00 2812.00 13723.00 

 

    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'', Viesītes novada pašvaldības 

grāmatvedības metodiku 2019.-2023.gadam, domes Finanšu komitejas 2020.gada 12.augusta sēde 

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

Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav,  

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2020.gada 7.augusta atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles 

rezultātus un protokolu par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, 

Viesītes pagasta ‘’Mazskujaiņi’’, ar kadastra Nr. 56350090117, ar kopējo platību 5,76 ha, izsoli. 
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2.Objekta nosolītā cena:  EUR 13823.00 (trīspadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit trīs euro un 

00 centi). Objektu nosolītājs Nr.1 Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju Jurjāņa zemnieku saimniecība 

‘’SKALBES’’, reģ. Nr. 45404006215. 

3.Noteikt atsavināšanas mērķi – Viesītes novada pašvaldības dibinātās izglītības iestādes Sēlijas 

Sporta skola sporta zāles grīdas seguma nomaiņa, kas atbilst Viesītes novada attīstības programmas 

2014.-2020. gadam’’ 2020.gada 20.februārī aktualizētā ’’Investīciju plāna’’  stratēģiskā mērķa 2 

‘’Uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti’’ ilgtermiņa prioritātes 2 ‘’Ilgtspējīgi un augstvērtīgi pakalpojumi’’ 

vidējā termiņa prioritātei ‘’Publiskās infrastruktūras un pakalpojumu attīstība’’ rīcības virzienam 3.3. 

‘’Kvalitatīvi izglītības pakalpojumi’’. Sporta zāles remontdarbi nepieciešami izglītības nodrošināšanai 

un tās kvalitātes celšanai.   

4.Lūgt Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par nekustamā 

īpašuma ‘’Mazskujaiņi’’, Viesītes pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56350090117, ar kopējo platību 

5.76 ha, atsavināšanu par nosolīto cenu EUR 13823.00. 

5.Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas, slēgt pirkuma 

līgumu ar nosolītāju par nosolīto summu EUR 13823.00. 

6.Lēmuma izpildes kontroli veikt Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Alfonam 

Žukam. 

  

 

3.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās automašīnas kravas furgona FORD 

TRANSIT  atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola 

apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Saskaņā ar 2020.gada 17.jūlijā notikušo   atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli Viesītes novada 

pašvaldībai piederošajai automašīnai kravas furgonam FORD TRANSIT, ar reģ. Nr. EN3302,  

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

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

domes 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr.4 (prot.Nr.9) ''Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās  

automašīnas kravas furgona  FORD TRANSIT atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles 

noteikumu Nr.2020/27  apstiprināšanu’’, Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības metodiku 2019.-

2023.gadam, domes Finanšu komitejas 2020.gada 12.augusta sēde lēmumu (prot.Nr.8), atklāti balsojot, 

par - 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris 

Līcis), pret-nav, atturas-nav, 

 Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2020.gada 17.jūlija atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokolu par 

Viesītes novada pašvaldībai piederošās automašīnas kravas furgona FORD TRANSIT, ar reģ. Nr. 

EN3302, izsoli. 

2.  Objekta nosolītā cena:  EUR 750.00 (septiņi simti piecdesmit euro un 00 centi). Objektu nosolīja 

dalībnieks ar Nr.1 ‘’Arkliņi’’, Rubenes pagasta R.Līča zemnieku saimniecība, reģ. Nr. 45404000763, 

jurid.adrese: ‘’Arkliņi’’, Rubenes pag., Jēkabpils nov., LV 5229.  

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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4.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Smilšu iela 39, Viesīte, 

Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56150010303, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

56350120042, 1.kvartāla 6.nogabala kailcirtes 1.16 ha platībā  ar koksnes pārdodamo 

apjomu 218.38 kubikmetri  atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles 

protokola apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Saskaņā ar 2020.gada 3.jūlijā notikušo atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli Viesītes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Smilšu iela 39, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra Nr. 

56150010303 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350120042 1.kvartāla 6.nogabala kailcirtei 1.16 

ha platībā ar koksnes pārdodamo apjomu 218.38 kubikmetri,   pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 

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

''Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs'', Viesītes novada domes 2020.gada 18.jūnija lēmumu 

Nr.6 (prot.Nr.9) ''Par cirsmu izsoli un izsoles noteikumu Nr. 2020/29  apstiprināšanu’’, Viesītes novada 

pašvaldības grāmatvedības metodiku 2019.-2023.gadam, domes Finanšu komitejas 2020.gada 12.augusta 

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

Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2020.gada 17.jūlija atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokolu 

par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Smilšu iela 39, Viesīte, Viesītes 

nov., ar kadastra Nr. 56150010303, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350120042, 

1.kvartāla 6.nogabala kailcirtes 1.16 ha platībā  ar koksnes pārdodamo apjomu 218.38 

kubikmetri,  izsoli. 

2. Objekta nosolītā cena:  EUR 3600.00 (trīs tūkstoši seši simti euro un 00 centi). Objektu nosolīja 

dalībnieks ar Nr.1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’MAK 3’’, reģ. Nr. 51503042721, jurid. 

adrese: ‘’Zakeri’’, Viesītes pag., Viesītes nov., LV 5237.  

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

un parakstīt nostiprinājuma lūgumu. 

Izpildei: pašvaldības juristei līguma un nostiprinājuma lūguma sagatavošanai 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

 

5.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās automašīnas  FORD MONDEO  atkārtotu, 

atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/41 

apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Automašīna  FORD MONDEO, vieglais pasažieru, izlaiduma gads 2002., motora tilpums litros 

2,0i, šasijas Nr. WF04XXGBB42L62354, reģ. Nr. HB 5263, benzīns, krāsa ķiršu,   pieder Viesītes 

novada pašvaldībai. 

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

kustamā manta atsavināma izsoles veidā. 

Uz pirmo izsoli neviena persona nepieteicās. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 32.panta ceturto daļu, jānosaka turpmākā rīcības ar kustamo mantu.  
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Tiek rīkota atkārtota, atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli, samazinot sākumcenu par 20 

procentiem, un nosakot to EUR 320.00 (trīs simti divdesmit euro un 00 centi). 

Izsole tiks rīkota 2020.gada 4.septembrī plkst.10.30. Izsoles solis EUR 50.00 piecdesmit 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, 8.pantu, 10.panta pirmo daļu, 11.panta pirmo daļu,2.panta ceturto daļu,   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 pašvaldības grāmatvedības 

metodiku 2019.-2023.gadam, domes Finanšu komitejas 2020.gada 12.augusta sēde lēmumu (prot.Nr.8), 

atklāti balsojot, par - 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, 

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

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

pašvaldībai piederošo kustamo mantu – vieglo pasažieru automašīnu FORD MONDEO, reģ. Nr. HB 

5263. 

2. Izsoles sākumcena  EUR 320.00 (trīs simti divdesmit euro un 00 centi).Izsoles solis EUR 50.00 

(piecdesmit euro un 00 centi). 

3. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības izsoles Noteikumus Nr.2020/41.   

4. Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs-domes deputāts Juris Līcis, 

komisijas locekļi: deputāts Anatolijs Kvitkovs, deputāte Vita Elksne, finansistes p.i. Karīna Frolova, 

juriste Ināra Erte. 

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

informatīvajā izdevumā ''Viesītes novada vēstis''. 

Izpildei: pašvaldības juristei  

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Pielikums 

Viesītes novada domes 2020.gada 20.augusta lēmumam 

(protokols Nr.11;5. §) 

Viesītes novada pašvaldības 

vieglās pasažieru automašīnas FORD  MONDEO ar reģ. Nr.HB 5263 

atkārtotas Izsoles noteikumi Nr.2020/41 

Viesītes novada Viesītē 

 

1. Vispārīgie noteikumi. 

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

piederošā vieglā pasažieru automašīna FORD MONDEO ,izlaiduma gads 2002., motora tilpums litros 2,0i, 

šasijas Nr. WF04XXGBB42L62354, reģ. Nr. HB 5263, benzīns, krāsa ķiršu- turpmāk automobilis. 

1.2. Automašīna ir ar defektiem. Interesenti tiks iepazīstināti ar novērtēšanas aktu. 

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

1.4. Automašīnas izsoles sākumcena – 320.00 EUR (trīs simti divdesmit  euro un 00 centi). 

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

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

piedāvās, mutiskā izsolē. 

1.7. Drošības nauda jāiemaksā līdz 2020.gada 3.septembrim Viesītes novada pašvaldībai 

reģ.Nr.90000045353,  bankā: SEB banka, konta Nr.LV66UNLA0009013130395. 

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

norādītajā kontā. 

2. Informācijas publicēšanas kārtība. 

Informācija par izsoli tiek ievietota pašvaldības mājas lapā www.viesite.lv, un pašvaldības informatīvajā 

izdevumā ‘’Viesītes novada vēstis’’.  

http://www.viesite.lv/


9 
 

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 32.00 EUR (trīsdesmit divi euro un 00 centi) ar norādi  FORD MONDEO 

izsolei. 

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

datumam, izsolei netiek pielaisti. 

 

4. Dalībnieku reģistrācijas kārtība. 

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Viesītes pašvaldības administrācijā ne vēlāk kā līdz 2020.gada 

3.septembrim 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; 

4.1.2.5. pieteikums.  

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

numuru.  

5. Izsoles norise. 

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

nov.,  2020.gada 4.septembrī  plkst.10.30. 

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

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

katrā nākamajā solī tiek paaugstināta, t.i. ne mazāk par  50.00 EUR ( 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 automobili par nosolīto, protokolā norādīto cenu. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis automobili, bet 

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

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

dalībniekam, kas nosolījis nākamo augstāko cenu. 

5.6. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši automobili, 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 automobiļa pārdošanu sastāda izsoles protokolu 3 eksemplāros. Izsoles 

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

tiek nodots  automobiļa nosolītājam. Automobiļa nosolītājam trīs darba dienu laikā tiek izrakstīts rēķins par 

nosolīto summu. 
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6.2. Viesītes novada dome apstiprina izsoles rezultātus nākamajā domes sēdē, pie noteikuma, ka, 

nosolītājs iemaksājis Viesītes novada pašvaldības norādītajā kontā nosolīto summu. 

 

7. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība. 

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

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

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

uz automobiļa pirkšanu. Drošības nauda attiecīgajam izsoles dalībniekam netiek atmaksāta. Izsoles 

komisija informē par šo faktu pašvaldību un piedāvā automobili pirkt izsoles dalībniekam, kas izsolē 

nosolījis nākamo augstāko cenu. 

7.3. Septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas persona, kas nosolījusi objektu, paraksta 

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

pašvaldība saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām. 

7.4. Visas izmaksas, kas saistītas ar automobiļa reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz automobiļa ieguvējs. 

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

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

izsoles dienas. 

8. Nenotikusi izsole. 

8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

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

8.1.2. sākumcena nav pārsolīta; 

8.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 

8.1.4. nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu. 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                                         A.Žuks 

 

6.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašuma Kalna iela 13A, Viesīte, Viesītes 

nov.,  atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/42 

apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Nekustamais īpašums Kalna iela 13A, Viesīte, Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56150010146 sastāv no 

1(vienas) zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 56150010099 ar platību 947 kv.mtr. Īpašuma tiesības 

Viesītes novada pašvaldībai uz to nostiprinātas Viesītes pilsētas zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1000 0059 

9768.  

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otrā daļā noteikto, īpašums 

Kalna iela 13A  ir starpgabals, jo  zemesgabala platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos 

paredzēto minimālo zemesgabala platību. Uz nekustamā īpašuma pirmo izsoli neviena persona 

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

Izsole tiks rīkota  2020.gada 2.oktobrī plkst.9.00. Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 

centi). 

Pirmās izsoles sākuma cena tika noteikta EUR 1216.00  (viens tūkstotis divi simti sešpadsmit euro un 00 

centi). Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, var 

tikt rīkota atkārtota izsole ar cenas samazināšanu ne vairāk  kā 20 % no sākuma cenas. Atkārtots izsoles 

sākuma cena tiek noteikta EUR 973.00 (deviņi simti septiņdesmit trīs 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 
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pirmās daļas 1.punktu, 8.pantu, 10.panta pirmo daļu un 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 

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

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

pašvaldības grāmatvedības metodiku 2019.-2023.gadam, domes Finanšu komitejas 2020.gada 12.augusta 

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

Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

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

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Kalna iela 13A, Viesīte, Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 

56150010146, izsoles sākumcena  EUR 973.00 (deviņi simti septiņdesmit trīs euro un 00 centi). 

2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības izsoles Noteikumus Nr.2020/42   

3.Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs-domes deputāts Juris Līcis, komisijas 

locekļi: deputāts Anatolijs Kvitkovs, deputāte Vita Elksne, finansistes p.i. Karīna Frolova, juriste Ināra 

Erte. 

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

izdevumā ''Viesītes novada vēstis''. 

Izpildei: pašvaldības juristei  

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

Pielikums 

Viesītes novada domes 2020.gada 20.augusta lēmumam 

(protokols Nr._   §) 

Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

Kalna iela 13A, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56150010146 

Izsoles noteikumi Nr.2020/ 42 

Viesītes novada Viesītē 

9. Vispārīgie noteikumi. 

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

piederošais nekustamais īpašums Kalna iela 13A, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra Nr.56150010146, kas 

sastāv no 1(vienas) zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010099  ar platību  947 kv.mtr. - 

„nekustamais īpašums”.  

9.2. Apgrūtinājumi:zemesgrāmatā reģistrētu apgrūtinājumu nav. 

9.3. Nav personas, kurām ir  pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.  

9.4. Nekustamais īpašums ir starpgabals- zemesgabalu platība ir mazāka par teritorijas plānojumā noteikto 

platību.   

9.5. Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena – 973.00 EUR (deviņi simti septiņdesmit trīs 

euro un 00 centi). 

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

9.7. Izsoles mērķis - pārdot nekustamos īpašumus par iespējami augstāko cenu, nosakot pretendentu, kas 

šādu cenu piedāvās, mutiskā izsolē. 

9.8. Drošības nauda jāiemaksā līdz 2020.gada 6.augustam Viesītes novada pašvaldībai 

reģ.Nr.90000045353,  bankā: SEB banka, konta Nr.LV66UNLA0009013130395. 

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

norādītajā kontā. 

10. 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.  

11. Izsoles dalībnieki. 

11.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt: 

3.1.1.fiziskas personas; 

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

izsoles sākumcenas, tas ir  – 97.30 EUR (deviņdesmit septiņi  euro un 30 centi) ar norādi Kalna iela 13A, 

Viesīte, Viesītes nov. 

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

datumam, izsolei netiek pielaisti. 

12. Dalībnieku reģistrācijas kārtība. 

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Viesītes pašvaldības administrācijā ne vēlāk kā līdz 2020.gada 

1.oktobrim 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; 

4.1.2.5. pieteikums.  

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

13. Izsoles norise. 

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

nov.,  2020.gada 2.oktobrī  plkst.9.00. 

13.2. 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). 

13.3. 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.  

13.4. 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. 

13.5. 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. 

13.6. 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. 

 

14. Izsoles rezultātu apstiprināšana. 

14.1. 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 tiek izrakstīts rēķins 

par nosolīto summu. 

14.2. Viesītes novada dome apstiprina izsoles rezultātus nākamajā domes sēdē, pie noteikuma, ka, nosolītājs 

iemaksājis Viesītes novada pašvaldības norādītajā kontā nosolīto summu. 

 

15. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība. 

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

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

15.2. 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 
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faktu pašvaldību un piedāvā nekustamo īpašumu pirkt izsoles dalībniekam, kas izsolē nosolījis nākamo 

augstāko cenu. 

15.3. Septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas persona, kas nosolījusi objektu, paraksta 

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

saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām. 

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

īpašuma ieguvējs. 

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

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

dienas. 

16. Nenotikusi izsole. 

16.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

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

8.2.2. sākumcena nav pārsolīta; 

8.2.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 

8.2.4. nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu. 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs    A.Žuks 

 

7.# 

Par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības pastāvīgo komisiju sastāvā  

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 
Sakarā ar darba attiecību izbeigšanu ar galveno grāmatvedi Anitu Maļinovsku un Ilonas Strades 

pieņemšanu darbā par galveno grāmatvedi, kā arī grāmatvedes Karīnas Frolovas pārcelšanu darbā par 

finansistes pienākumu izpildītāju uz Lidijas Medveckas ilgstošas darbnespējas laiku nepieciešams veikt 

izmaiņas pastāvīgo komisiju sastāvā., pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

24.punktu un 61.punktu, domes 2017.gada 29.jūlija sēdes lēmumu Nr.6 (prot.Nr.11) “Par Viesītes 

novada pašvaldības domes pastāvīgo komisiju un pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas padomes 

izveidošanu”, domes Finanšu komitejas 2020.gada 12.augusta sēde lēmumu (prot.Nr.8), atklāti balsojot, 

par - 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris 

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

Veikt grozījumu Viesītes novada domes 2017.gada 29.jūlija sēdes lēmumā Nr.6 (prot.Nr.11) “Par 

Viesītes novada pašvaldības domes pastāvīgo komisiju un pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas 

padomes izveidošanu” un:  

1. No Bilanču un revīzijas komisijas sastāva izslēgt Anitu Maļinovsku, Lidiju Medvceku un 

komisijas sastāvā iekļaut galveno grāmatvedi Ilonu Stradi un finansistes p.i. Karīnu Frolovu 

2. No Ceļu fonda komisijas sastāva izslēgt Anitu Maļinovsku un komisijas sastāvā iekļaut 

galveno grāmatvedi Ilonu Stradi. 

Zināšanai: Komisijām 

Galvenajai grāmatvedei informācijas sniegšanai VID 

 

8.# 

Par Viesītes novada pašvaldības Ētikas kodeksa un Ētikas komisijas apstiprināšanu 

A.Žuks, I.Erte 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto Ētikas kodeksa, Ētikas komisijas nolikuma projektu. Par Ētikas komisijas 

nolikumu Ierosina apstiprināt sagatavotos projektus. 
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Deputātiem iebildumu nav. 

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 

4 punktu un likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot, par - 6 balsis 

(Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis), pret-

nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Ētikas kodeksu (pielikumā uz 7 lapām). 

2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Ētikas komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: deputāts Juris Līcis 

Komisijas locekļi: deputāte Vita Elksne, deputāte Iveta Līce, Viesītes novada bāriņtiesas locekle 

Lita Šteinarte, pašvaldības kancelejas vadītāja Daina Vītola. 

3.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikumu (pielikumā uz 4 lapām).  

4. Ētikas kodeksu un Ētikas komisijas nolikumu publicēt pašvaldības mājas lapā. 

 

APSTIPRINĀTS 

Viesītes novada domes sēdē 

2020.gada 20.augustā (prot.Nr.11; 8.#) 

 

Viesītes novada pašvaldības Ētikas kodekss 

Viesītes novada Viesītē 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

 72.panta pirmās daļas 2.punktu,  

73.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma “Par pašvaldībām”  

41.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1.Viesītes novada pašvaldības Ētikas kodekss (turpmāk – Ētikas kodekss) nosaka Viesītes novada 

pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, domes 

deputātu, pašvaldības izpilddirektora un pašvaldības administrācijas, iestāžu, institūciju, struktūrvienību,  

kā arī citu subjektu, kas pilda pašvaldības funkcijas, darbinieku (visi iepriekš minētie turpmāk – 

Darbinieks) profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības standartus, kas jāievēro attieksmē pret 

darbu, savstarpējā saskarsmē, kā arī attiecībās ar citām institūcijām un sabiedrību. 

2.Ētikas kodeksa uzdevumi ir: 

2.1.veicināt Darbinieka likumīgu un godprātīgu darbību sabiedrības interesēs; 

2.2. novērst jebkādas personiskas ieinteresētības ietekmi uz Pašvaldības lēmumu pieņemšanu; 

2.3. veicināt profesionālu, lietišķu komunikāciju un cieņpilnas attiecības Darbinieku savstarpējā 

saskarsmē, kā arī komunikācijā un sadarbībā ar citām institūcijām, iedzīvotājiem. 

3. Ētikas kodekss ir Pašvaldības darba organizācijas sastāvdaļa, kas ir vienlīdz saistošs visiem 

pašvaldības darbiniekiem.  

4. Situācijās, kas nav minētas Ētikas kodeksā, Darbinieks rīkojas saskaņā ar vispārējām uzvedības 

normām. 

II. Darbinieka profesionālās ētikas pamatprincipi 

5. Darbinieks, pildot amata (darba) pienākumus, kā arī ārpus darba laika, ievēro šādus profesionālās 

ētikas pamatprincipus un normas: 



15 
 

5.1. taisnīgums: 

5.1.1. Darbinieks rīkojas taisnīgi, ievērojot personu vienlīdzību likuma priekšā un neizrādot labvēlību 

vai nepamatotas privilēģijas kādai no tām; 

5.1.2. Darbiniekam ir augsta tiesiskā apziņa, viņš rīkojas profesionāli, saskaņā ar normatīvajiem aktiem 

un vispārējiem tiesību principiem. 

5.2. atbildīgums un profesionalitāte: 

5.2.1. amata pienākumus Darbinieks veic ar augstu atbildības sajūtu, ir ieinteresēts pienākumu 

kvalitatīvā izpildē, izmantojot savas zināšanas, prasmes, iemaņas un darba pieredzi, lai sasniegtu 

profesionāli visaugstāko rezultātu, uzņemoties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem un savu rīcību;  

5.2.2. Darbinieks apzinās savas darbības vai bezdarbības, tai skaitā izvairīšanos no lēmumu pieņemšanas 

vai lēmumu novilcināšanas, sekas; 

5.2.3. Darbinieks nepārvērtē savas darbaspējas, kvalifikācijas līmeni vai iegūto pieredzi un nenoniecina 

citu Darbinieku darbu; 

5.2.4. Darbinieks regulāri paaugstina savu kvalifikāciju un pilnveido zināšanas, ņemot vērā savus amata 

pienākumus un Pašvaldības izvirzītos mērķus, lai nodrošinātu pašvaldības kopējo darba kvalitāti; 

5.2.5. Darbinieki savstarpējās problēmsituācijas risina konstruktīvā dialoga ceļā. 

5.3. godprātība, objektivitāte un neatkarība: 

5.3.1. argumentējot savu viedokli, veicot savus amata pienākumus un savas kompetences ietvaros 

pieņemot lēmumus, Darbinieks balstās uz objektīvu un pārbaudītu informāciju, pamatojoties uz 

iegūtajiem faktiem un pierādījumiem; 

5.3.2. Darbinieks ir patstāvīgs un neatkarīgs savu pienākumu izpildē, rīkojas godprātīgi, vienīgi 

sabiedrības interesēs, norobežojas no ārējās ietekmes (citu personu, politisku, reliģisku vai sociālu grupu 

interesēm, kuras ir pretrunā ar vietējās sabiedrības kopīgo labumu, pakļaušanās sabiedrības protestiem 

vai bailēm no kritikas), neizmantojot savas amata priekšrocības, varu un Pašvaldības resursus politisko 

vai privāto interešu risināšanai, personīgā labuma vai citu personu savtīgu labumu gūšanai; 

5.3.3. Darbinieks neatbalsta prettiesisku rīcību, nepieļauj šādas rīcības slēpšanu, ja Darbinieka rīcībā 

nonāk informācija vai viņš ir bijis liecinieks tam, ka cits Darbinieks rīkojas prettiesiski (pretrunā ar 

normatīvajiem aktiem) vai pretrunā ar šo Ētikas kodeksu, Darbinieks par to informē augstākstāvošu 

amatpersonu saskaņā ar Ētikas kodeksā noteikto kārtību; 

5.3.4. Darbinieks neiesaistās darbībā vai pasākumā, kas var radīt šaubas par viņa godprātību, objektivitāti 

un neatkarību. 

5.4. atklātība un lojalitāte: 

5.4.1. Darbiniekam ir pienākums nekavēt oficiālās informācijas, ko var vai vajag izpaust, nonākšanu 

atklātībā, sniedzot to patiesu, nesagrozītu; 

5.4.2. Darbinieks drīkst izpaust informāciju tikai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par tās atklātību 

vai konfidencialitāti;  

5.4.3. Darbinieks apzinās, ka viņa rīcībā esošā informācija paredzēta vienīgi Pašvaldības darba 

nodrošināšanai, tāpēc informāciju, kas viņam kļuvusi zināma, pildot darba vai amata pienākumus, 

nedrīkst prettiesiski izpaust vai izmantot mērķiem, kas nav saistīti ar amata pienākumu veikšanu vai 

konkrētu darba uzdevumu pildīšanu; 

5.4.4. Darbinieks savos izteikumos ir lojāls Pašvaldībai un sabiedrībai. Paužot viedokli plašsaziņas 

līdzekļiem, kas saistīts ar Pašvaldības funkciju īstenošanu (izņemot informatīva rakstura informācijas 

sniegšanu), Darbinieks (izņemot pašvaldības izpilddirektors, domes deputāts, domes priekšsēdētājs, 

domes priekšsēdētāja vietnieks), informē par to augstākstāvošu amatpersonu; 

5.4.5. Darbinieks ar savu attieksmi, vārdiem un uzvedību ir atbildīgs par Pašvaldības tēlu un reputāciju 

sabiedrībā. 



16 
 

III. Darbinieka uzvedības pamatprincipi 

6. Saskarsmē ar kolēģiem, iedzīvotājiem, valsts un pašvaldību amatpersonām, kā arī citām personām 

Darbinieks izturas ar cieņu un toleranci, apzinoties viņu tiesības un pienākumus, respektējot citu uzskatus 

un ikviena likumiskās intereses. Darbinieks ir laipns un pieklājīgs, nelieto aizvainojošus izteicienus, 

neaizskar personas godu un nepazemo viņu, neizturas ciniski pret viņa vēlmēm un vajadzībām, 

uzskatiem un pārliecību. 

7. Darbinieks izvairās no augstprātīgas un autoritāras rīcības, uzklausa citu viedokli, izvērtē iespējas to 

izmantot sabiedrības interesēs, ievēro demokrātijas normas un koleģialitātes principus. 

8. Darbinieks ir atsaucīgs un izpalīdzīgs, sadarbojas ar kolēģiem, sniedzot un saņemot nepieciešamo 

palīdzību profesionālo pienākumu izpildē, un ļaunprātīgi neizmanto kolēģu uzticēšanos. 

9. Atbildot uz korespondenci, (tajā skaitā elektroniskā pasta vēstulēm), telefona zvaniem, Darbinieks ir 

izpalīdzīgs, savas kompetences ietvaros atbild uz uzdotajiem jautājumiem. Ja Darbinieks nevar atbildēt 

uz uzdotajiem jautājumiem, jānorāda cits Darbinieks vai institūcija, kam ir kompetence attiecīgā 

jautājuma risināšanā. 

10. Darbinieks konflikta situācijās rīkojas objektīvi, spēj būt savaldīgs un iecietīgs, izvērtējot pušu 

argumentus, vienmēr mēģina rast loģisku un konstruktīvu konflikta risinājumu un aktīvi veicina saskaņu 

kolektīvā. 

11. Darbinieks kopj savu runas un valsts valodas prasmi, nelieto tādus izteikumus un neatbalsta tādu 

rīcību, ko var uztvert kā aicinājumu uz pretlikumīgu rīcību. 

12. Darbinieks ir paškritisks – ja kļūdījies, atzīst savas kļūdas, cenšas tās labot, atvainojas par neētisku 

rīcību, ja tādu pieļāvis. 

13. Pildīt amata pienākumus Darbinieks ierodas darba videi piemērotā, tīrā apģērbā un pienācīgā izskatā, 

ievērojot personīgo higiēnu. 

14. Darbinieks lieto Pašvaldības īpašumu iespējami ekonomiski un racionāli, saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem un neļauj to savtīgi izmantot citām personām.  

15. Vienlaikus atrodoties darba attiecībās ar citu darba devēju, Darbinieks ievēro Ētikas kodeksā 

noteiktos pamatprincipus un normas. 

16. Ārpus darba laika Darbinieks izvēlas tādu uzvedības stilu, kas atbilst vispārpieņemtajām uzvedības 

normām sabiedrībā un nerada šaubas par viņa spējām godprātīgi, objektīvi un profesionāli veikt savus 

amata pienākumus. 

IV. Darbinieka ētikas pamatprincipi komunikācijā ar lobētājiem 

17. Lobētājs ir fiziskā persona vai privāto tiesību juridiskā persona, kas, savu vai citu privātpersonu 

interešu vadīta, par atlīdzību vai bez tās veic lobēšanu – apzināti un sistemātiski komunicē ar publiskās 

varas subjektiem nolūkā ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu noteiktu privātpersonu interešu 

īstenošanai.  

18. Darbiniekam ir pienākums:  

18.1. informēt augstākstāvošu amatpersonu (tiešo vadītāju) par paredzētajām un notikušajām sarunām 

un konsultācijām ar lobētāju, ja tādas ir bijušas saistībā ar tādu jautājumu, par ko Darbinieks ir atbildīgs 

sagatavot vai pieņemt lēmumu, kā arī pēc pieprasījuma darīt zināmu priekšlikuma saturu. Informāciju 

Darbinieks norāda arī sanāksmes protokolā, ja tāds tiek gatavots, normatīvā akta projekta anotācijā 

(paskaidrojuma rakstā) vai iepirkuma dokumentācijā, sniedzot šādus datus par lobētāju:  

18.1.1. vārds, uzvārds, juridiskās personas, ko lobētājs pārstāv, nosaukums; 

18.1.2. konkrēta lēmuma sagatavošanas process, saistībā ar kuru lobēšana ir notikusi (ja nav norādīts, 

Darbiniekam ir jānorāda joma, uz kuru priekšlikums ir bijis vērsts);  

18.1.3. kādā veidā notikusi komunikācija ar lobētāju (tikšanās, sarakste, konsultatīvā padome, darba 

grupa vai cits veids);  
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18.2. ja lēmuma pieņemšanas gaitā atklājas, ka lēmums var skart Darbinieka vai viņa ģimenes locekļu 

ekonomiskās intereses, ar rakstisku ziņojumu publiskot šo informāciju, lūdzot kompetences ietvaros 

augstākstāvošai amatpersonai (tiešajam vadītājam) vai institūcijai sevi atstatīt no turpmākas dalības 

lēmuma pieņemšanā; 

18.3. nodrošināt, ka visiem lobētājiem, kas ir ieinteresēti konkrētā jautājuma izlemšanā, ir dotas 

vienlīdzīgas iespējas tikties ar lēmuma pieņēmējiem un sagatavotājiem un saņemt nepieciešamo 

informāciju;  

18.4. izvērtēt ikvienu ielūgumu vai viesmīlības piedāvājumu, kas saņemts, pildot amata pienākumus, 

ņemot vērā to, kāds labums no šādu ielūgumu pieņemšanas ir Pašvaldībai un vai tas nav saistīts ar 

ieinteresētību panākt kādu labvēlību piedāvātājam lēmuma pieņemšanas procesā;  

18.5. pieņemot lēmumu, ņemt vērā visas vietējās sabiedrības intereses, ne tikai tās, kuras aizstāv lobētājs.  

19. Darbiniekam ir aizliegts:  

19.1. neievērojot vienlīdzības principu, kādam no lobētājiem nodrošināt īpašas priekšrocības, ja vien to 

īpaši neparedz tiesību akts vai līgums, salīdzinot ar citām ieinteresētajām pusēm, tai skaitā vienu no 

lobētājiem īpaši informējot par viņu interesējošo jautājumu loku, nodrošinot piekļuvi lēmuma 

pieņēmējiem vai citus labumus;  

19.2. pieņemt no lobētāja vai organizācijas, kas algo lobētāju, dāvanas, viesmīlības piedāvājumus vai 

citus labumus savām vai ģimenes locekļu vajadzībām vai arī organizācijai, ar ko viņš ir saistīts. Ar citiem 

labumiem tiek saprasti arī transporta, izmitināšanas, ēdināšanas pakalpojumu un dzērienu apmaksa vai 

jebkāda cita veida materiālie labumi; 

19.3. izmantot sava amata priekšrocības un personiskos kontaktus, lai kādam no lobētājiem nodrošinātu 

piekļuvi augstākstāvošām amatpersonām, kas ir atbildīgas par lobētāja interesēs esošo lēmumu 

pieņemšanu; 

19.4. maldināt lobētāju, radot iespaidu, ka Darbinieks var nodrošināt lobētājam piekļuvi 

augstākstāvošām amatpersonām vai arī ietekmēt viņu pieņemto lēmumu;  

19.5. lūgt lobētājiem vai organizācijām, kuras algo lobētāju, materiāli atbalstīt institūcijas, kurā 

Darbinieks ir nodarbināts, rīkotos pasākumus vai organizāciju, ar kuru Darbinieks ir saistīts;  

19.6. par atlīdzību vai bez tās pārstāvēt indivīdu, komersantu vai organizāciju kā lobētājam valsts vai 

pašvaldību institūcijā. 

20. Informāciju par notikušajām sarunām un konsultācijām ar lobētāju (tai skaitā 18.1.1.-

18.1.3.apakšpunktā minētās ziņas) Darbinieks, saskaņojot ar augstākstāvošu amatpersonu (tiešo 

vadītāju), sniedz Pašvaldības administrācijas vecākajam sabiedrisko attiecību speciālistam, kas šo 

informāciju apkopo, reģistrē un ievieto publiskošanai Pašvaldības mājas lapā. 

V. Rīcība interešu konflikta novēršanai 

21. Darbinieks atsakās no savu pienākumu veikšanas vai valsts amatpersonas amata savienošanas visos 

gadījumos, kad ētisku apsvērumu dēļ varētu tikt apšaubīta Darbinieka darbības objektivitāte un 

neitralitāte, lai sabiedrībā nerastos iespaids, ka Darbinieks rīkojas interešu konflikta situācijā un ka viņš 

pieņem lēmumus vai piedalās lēmumu pieņemšanā personisko interešu vai apsvērumu ietekmē.  

22. Par situāciju, kurā Darbiniekam, pildot amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma 

pieņemšanā, vai jāveic citas ar amata pienākumiem saistītas darbības, kas var ietekmēt (vai radīt iespaidu 

par šādu ietekmi) darbinieka, tā radinieku likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” izpratnē, dzīvesbiedra, kas nav laulātais (turpmāk – dzīvesbiedrs) svainībā esošas personas, 

drauga, politisko vai darījumu partneru, vai citas personas, attiecībā uz kuru, pieņemot lēmumu, varētu 

tikt apšaubīta šī Darbinieka rīcības objektivitāte un neitralitāte, personiskās vai mantiskās intereses, 

darbinieks rakstiski informē tiešo vadītāju (ja tāds ir), vai patstāvīgi pieņem atbilstošu lēmumu, lai 

novērstu šādu situāciju. 

23. Darbinieks atsakās no dāvanu un jebkādu labumu pieņemšanas, kas uzskatāmi par dāvanām interešu 

konflikta novēršanu regulējošos normatīvo aktu izpratnē. Ja Darbinieks nav pārliecināts, vai dāvanu 

drīkst pieņemt, tad viņš konsultējās ar tiešo vadītāju vai atsakās no dāvanas pieņemšanas. 
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24. Sadarbības partneru un citu personu dāvinājumi (kas pasniegti oficiālo vai darba vizīšu laikā ārvalstīs 

vai Latvijā, darbiniekam kā Pašvaldības pārstāvim valsts svētkos, atceres vai atzīmējamās dienās), ja 

tiem nav suvenīra raksturs, ir Pašvaldības īpašums.  

25. Darbinieks atsakās pieņemt viesmīlības piedāvājumu, aicinājumu piedalīties bezmaksas informatīvā, 

prezentācijas vai tamlīdzīgā pasākumā darba laikā vai ārpus tā, ja tas ir vai var būt saistīts ar 

ieinteresētību panākt piedāvātājam labvēlīgu attieksmi lēmumu pieņemšanā.  

26. Darbinieks dāvanu, viesmīlības piedāvājumu vai citu labumu piedāvājumus noraida pieklājīgi, bet 

strikti, lai to piedāvātājam nerastos šaubas par darbinieka nodomu noraidīt piedāvājumu un pieņemt 

objektīvu un neatkarīgu lēmumu. 

27. Ja persona, ar ko Darbiniekam ir kopīga mājsaimniecība, pēdējo divu gadu laikā ir saņēmusi dāvanu, 

kuras vērtība pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas, no personas, kuras intereses tiek skartas ar Darbinieka 

pieņemto lēmumu, Darbinieks informē par to tiešo vadītāju.  

28. Ja amatpersona no padotībā esoša Darbinieka mutiski vai rakstiski saņem Ētikas kodeksa 18.1., 18.2., 

20., 22., 23. vai 27. punktā minēto informāciju, tā izvērtē ētikas pārkāpuma iespējamību un pieņem 

lēmumu par turpmāko rīcību, šaubu gadījumā konsultējoties ar Ētikas komisiju.  

29. Pirms pieņemšanas darbā Pašvaldībā (iecelšanas amatā) jāatrisina jebkurš interešu konflikts, par kuru 

sniedzis informāciju amata kandidāts. 

 

VI. Kārtība par ziņošanu koruptīvo pārkāpumu gadījumā 

30. Darbiniekam ir pienākums sniegt informāciju par viņam zināmiem koruptīviem nodarījumiem, kā 

arī ne tikai par paša iespējamo nonākšanu interešu konflikta situācijā, bet arī par citu amatpersonu 

iespējamu atrašanos interešu konflikta situācijā. 

31. Darbinieks informāciju iesnieguma veidā par viņam zināmajiem koruptīvajiem nodarījumiem un 

interešu konfliktiem rakstveidā iesniedz augstākstāvošai amatpersonai. Iesniegums tiek reģistrēts 

Pašvaldības lietvedības sistēmā LIETVARIS iekšējo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

32. Augstākstāvošai amatpersonai ir pienākums nodot saņemtos iesniegumus par koruptīviem 

nodarījumiem vai interešu konfliktu Pašvaldības vadībai (pašvaldības izpilddirektoram vai domes 

priekšsēdētājam vai domes priekšsēdētāja vietniekam). 

33. Pašvaldības vadība informē Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (turpmāk – KNAB) par 

koruptīvo nodarījumu vai interešu konfliktu, ja, izskatot iesniegumu, konstatē normatīvajos aktos, kas 

reglamentē interešu konflikta novēršanu, noteiktās koruptīvā nodarījuma vai interešu konflikta pazīmes. 

34. Augstākstāvošai amatpersonai un vadībai ir aizliegts izpaust informāciju par to, kurš Darbinieks 

informējis par koruptīviem nodarījumiem vai interešu konfliktu, kā arī radīt šim Darbiniekam tiešas vai 

netiešas nelabvēlīgas sekas. 

VII. Ētikas kodeksa normu pārkāpumu izskatīšana 

35. Sūdzības un iesniegumus par Pašvaldības Darbinieku pieļautajiem Ētikas kodeksa un sabiedrībā 

vispārpieņemto uzvedības normu pārkāpumiem veic Pašvaldības Ētikas komisija (turpmāk – Ētikas 

komisija). 

36. Ētikas komisija tiek izveidota ar domes lēmumu uz attiecīgās domes pilnvaru laiku. Ētikas komisijas 

sastāvā iekļauj 5 komisijas locekļus, no kuriem 3 ir domes deputāti, 2 ir Pašvaldības iestāžu darbinieki, 

no kuriem vismaz viens ir no pašvaldības administrācijas ar juridisko izglītību. Komisijas locekļi 

nedrīkst būt disciplinārsodīti un tiem nedrīkst būt pārkāpumi saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un Ētikas kodeksu komisijas izveidošanas brīdī un komisijas 

darbības laikā. 

37. Ētikas kodeksa normu pārkāpuma gadījumā personām ir tiesības iesniegt Ētikas komisijai adresētu 

iesniegumu Pašvaldības Kancelejas speciālistam. 



19 
 

37.1 Ētikas komisija neizskata lietu par Darbinieka Ētikas kodeksa pārkāpumu, ja Darbinieks saistībā ar 

pārkāpumu jau ir saukts pie disciplināratbildības, administratīvās atbildības vai kriminālatbildības. 

38. Iesniegumā par Ētikas kodeksa pārkāpumu jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese 

un tālruņa numurs; Darbinieka, par kuru tiek sniegta sūdzība, vārdu, uzvārdu, amatu, pārkāpuma būtību, 

pierādījumus, kas apliecina pārkāpumu, un citu, ar šo pārkāpumu saistītu, informāciju. Iesniegumu par 

Ētikas kodeksa pārkāpumu tā saņemšanas brīdī Viesītes novada pašvaldības Kancelejas nodaļas  

speciālists reģistrē pašvaldības lietvedības sistēmā LIETVARIS iekšējo normatīvo aktu noteiktā kārtībā 

un 1 (vienas) darba dienas laikā nodod izskatīšanai Ētikas komisijas locekļiem.  

39. Par saņemto iesniegumu vai sūdzību 1 (vienas) darba dienas laikā Ētikas komisija informē 

Darbinieku, par kuru saņemts iesniegums vai sūdzība, Darbinieka tiešo vadītāju, kā arī vienlaikus no 

Darbinieka rakstiski pieprasa paskaidrojums, kas rakstiski iesniedzams Ētikas komisijai 3 (trīs) darba 

dienu laikā. 

40. Iesnieguma izskatīšana, lēmuma pieņemšana un rakstiskas atbildes sniegšana iesniedzējam tiek 

nodrošināta 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas vai, ja objektīvu iemeslu 

dēļ tas nav iespējams, informējot rakstiski iesniedzēju, iesnieguma izskatīšanas termiņu var pagarināt 

vēl par 15 (piecpadsmit) darba dienām. 

41. Ētikas komisija, izskatot iesniegumu un veicot pārrunas ar situācijā iesaistītajām pusēm, izvērtē 

pārkāpumu atbilstoši Ētikas kodeksā noteiktajam un sniedz rakstveida atzinumu Pašvaldības iestādes 

vadītājam, pašvaldības izpilddirektoram, domes priekšsēdētājam vai domes priekšsēdētāja vietniekam, 

norādot pārkāptos Ētikas kodeksa punktus.  

42. Ja Darbinieka (izņemot domes deputāta, domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka) 

rīcība ir pretrunā Ētikas kodeksā noteiktajām normām un tajā ir disciplināra pārkāpuma pazīmes, iestādes 

vadītājs (pašvaldības izpilddirektoram gadījumā – Dome), ņemot vērā Ētikas komisijas atzinumu, 

Darbiniekam var piemērot disciplinārsodu vai lemt par Darbinieka atbrīvošanu no amata (darba) 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

43. Amatpersonai (Pašvaldības iestādes vadītājam, pašvaldības izpilddirektoram, domes priekšsēdētājam 

vai domes priekšsēdētāja vietniekam), kura saņēmusi informāciju par iesniegumu par Ētikas kodeksa 

pārkāpumu, ir jānodrošina kontrole un atbilstoši apstākļi, lai iesnieguma iesniedzējam nerastos tiešas vai 

netiešas nelabvēlīgas sekas saistībā ar turpmāku komunikāciju un sadarbību ar Darbinieku, par kuru ir 

iesniegts iesniegums. 

44. Ētikas komisija, izskatot iesniegumu par domes priekšsēdētāju, domes priekšsēdētāja vietnieku vai 

domes deputātu un veicot pārrunas ar situācijā iesaistītajām pusēm, izvērtē pārkāpumu atbilstoši Ētikas 

kodeksā noteiktajam un sniedz rakstveida atzinumu Viesītes novada domei, norādot pārkāptos Ētikas 

kodeksa punktus, ja konstatēts pārkāpums. 

44.1 Ja ziņas par Ētikas kodeksa pārkāpumu ir pietiekamas, lai konstatētu, ka izdarītais pārkāpums ir 

maznozīmīgs, Ētikas komisija ir tiesīga neuzsākt pārkāpuma lietvedību vai izbeigt uzsākto lietvedību un 

atbrīvot Darbinieku no atbildības, aprobežojoties ar mutvārdu aizrādījumu. 

45. Par Ētikas kodeksa pārkāpumu, ko izdarījis domes deputāts, domes priekšsēdētājs vai domes 

priekšsēdētāja vietnieks tiek ievietota publikācija Viesītes novada pašvaldības mājas lapā 

www.viesite.lv, norādot amatpersonas, kas izdarījusi pārkāpumu, vārdu uzvārdu, amatu, atsauci uz 

Ētikas komisijas atzinuma datumu un pārkāptos Ētikas kodeksa punktus, atbilstoši Ētikas komisijas 

atzinumā norādītajam. 

VIII. Ētikas kodeksa izziņošana 

46. Ētikas kodekss ir ievietots pašvaldības interneta mājaslapā, un tas ir brīvi pieejams katram 

Darbiniekam un iedzīvotājiem. 

IX. Noslēguma jautājumi 

47. Ētikas kodekss stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī. 

Domes priekšsēdētājs                                                                                    A.Žuks 
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APSTIPRINĀTS 

Viesītes novada domes sēdē 

2020.gada 20.augustā (prot.Nr.11; 8.#) 

Viesītes novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikums 

Viesītes novada Viesītē 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

72.panta pirmās daļas 2.punktu,  

73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 

 41.panta pirmās daļas 2.punktu 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Viesītes novada domes Ētikas komisija (turpmāk – Komisija) ir Viesītes novada domes (turpmāk – 

Dome) izveidota koleģiāla institūcija, kuras mērķis ir nostiprināt profesionālās ētikas normas un 

pamatprincipus atbilstoši Viesītes novada pašvaldības mērķiem un uzdevumiem, kā arī veicināt domes 

priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, deputātu, izpilddirektora un pašvaldības administrācijas, 

iestāžu, institūciju, struktūrvienību, kā arī citu subjektu, kas pilda pašvaldības funkcijas, darbinieku 

(turpmāk –darbinieki) rīcību atbilstoši Viesītes novada pašvaldības Ētikas kodeksa (turpmāk – Ētikas 

kodekss) prasībām. 

2. Komisijas uzdevums ir objektīvi un vispusīgi izvērtēt Ētikas kodeksā noteikto normu ievērošanu. 

3. Komisija savā darbībā ievēro Ētikas kodeksā noteiktos pamatprincipus, savukārt, situācijās, kas nav 

minētas Ētikas kodeksā, rīkojas saskaņā ar vispārpieņemtajām uzvedības normām un atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

4. Šis nolikums nosaka Komisijas kompetenci, tiesības un pienākumus, struktūru, darba organizāciju un 

atbildību. 

5. Komisijas darbības organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina Viesītes novada pašvaldības 

Kancelejas nodaļa sadarbībā ar juristu. 

II. Komisijas darbības funkcijas un tiesības 

6. Komisijai ir šādas funkcijas: 

6.1. izskatīt darbinieku un citu fizisko un juridisko personu iesniegumus par darbinieku neētisku rīcību 

vai rīcību, kas ir pretrunā Ētikas kodeksam; 

6.2. analizēt un risināt ētiska rakstura konfliktus; 

6.3. izvērtēt taisnīgi un godīgi darbinieku neētisko rīcību vai rīcību, kas ir pretrunā Ētikas kodeksam, 

pamatojoties uz objektīviem un pārbaudāmiem faktiem; 

6.4. sniegt atzinumu par darbinieka konkrētās Ētikas kodeksa normas pārkāpumu un rekomendācijas 

darbinieku rīcības uzlabošanai; 

6.5. pēc darbinieku iniciatīvas konsultēt tos par ētikas jautājumiem un sniegt ieteikumus, kā nepieļaut 

neētisku rīcību; 

6.6. pārskatīt un sniegt priekšlikumus par Ētikas kodeksa un iekšējo normatīvo aktu pilnveidošanu vai 

aktualizēšanu. 

7. Komisijai ir šādas tiesības: 

7.1. savas kompetences ietvaros pieprasīt un saņemt informāciju un paskaidrojumus no darbiniekiem, 

ievērojot iestādē noteikto dokumentu aprites kārtību; 

7.2. uzaicināt uz Komisijas sēdēm ētikas normu pārkāpumu lietā iesaistītos darbiniekus paskaidrojumu 

sniegšanai; 
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7.3. pieņemt lēmumu par izskatāmo lietu un sniegt atzinumu par konkrētās Ētikas kodeksa normas 

pārkāpumu un rekomendācijas darbinieku rīcības uzlabošanai; 

7.4. lemt par priekšlikumiem Ētikas kodeksa un iekšējo normatīvo aktu pilnveidošanā vai aktualizēšanā. 

III. Komisijas struktūra, darba organizācija un atbildība 

8. Komisija sastāv  no 5 locekļiem, atbilstoši Ētikas kodeksa 36.punktā noteiktajam. 

9. Komisijas locekļi par darbu Komisijas sēdēs saņem atlīdzību tādā apmērā, kāds noteikts  Viesītes 

novada domes, pašvaldības administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikumā. 

10. Komisija ir neatkarīga savā darbā un neviens nav tiesīgs iejaukties vai ietekmēt Komisijas darbu. 

11. Komisijas locekļi ar balsu vairākumu no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja 

vietnieku. 

12. Komisijas darbu organizē un vada komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā - komisijas 

priekšsēdētāja vietnieks. 

13. Komisijas darbs notiek sēdēs. Komisijas sēdes sasauc, darba kārtību nosaka un sēdi vada Komisijas 

priekšsēdētājs. 

14. Komisija, izskatot iesniegumu, var pieaicināt Komisijas darbā: 

14.1. attiecīgās iestādes vai struktūrvienības ekspertu, ja ir nepieciešams pietiekami izprast konkrētās 

struktūrvienības vai pašvaldības pamatdarbības jautājumus; 

14.2. attiecīgās iestādes vai institūcijas vadītāju vai tā vietnieku, ja iesniegums ir saistīts ar iestādes vai 

institūcijas darbinieka rīcību. 

15. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā trīs tās locekļi. Ja Komisijas loceklis nevar 

ierasties uz sēdi, viņš savlaicīgi par to informē Komisijas priekšsēdētāju. 

16. Komisija pieņem lēmumus, atklāti balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse 

no klātesošajiem Komisijas locekļiem. Komisijas locekļi nevar atturēties no lēmuma pieņemšanas. Ja 

balsis sadalās vienādi, tad izšķirošā ir Komisijas sēdes vadītāja balss. 

17. Komisijas loceklis atstata sevi no iesnieguma vai sūdzības izskatīšanas, ja viņš tieši vai netieši ir 

ieinteresēts iesnieguma vai sūdzības izskatīšanā (personīgi, amatu pakļautības kārtībā). 

18. Komisijas sēdes ir slēgtas. Komisijas sēdes protokolā norāda: 

18.1. Komisijas sēdes norises vietu un laiku; 

18.2. Komisijas sēdes dalībniekus; 

18.3. jautājumu apspriešanas gaitu un saturu; 

18.4. balsošanas rezultātus, norādot katra Komisijas locekļa balsojumu par katru lēmumu; 

18.5. pieņemtos lēmumus. 
19. Komisijas sēdes gaitu var fiksēt  audioierakstā, ja tam piekrīt persona, kas uzaicināta piedalīties 

Komisijas sēdē. Sēdes gaitas audioieraksta veikšanas gadījumā audio ierakstu pievieno Komisijas sēdes 

protokolam, kurā norāda 18.1., 18.2., 18.4. un 18.5.apakšpunktā minēto informāciju, kā arī īsu uzdoto 

jautājumu un sniegto paskaidrojumu aprakstu pēc būtības. 

20. Komisijas sēdes protokolu paraksta visi Komisijas locekļi, kas piedalījās sēdē. Protokols nav publiski 

pieejams. 

21. Kancelejas nodaļa trīs darba dienu laikā pēc komisijas sēdes norises dienas sagatavo komisijas sēdes 

protokolu, savukārt jurists atzinumu sagatavo piecu darba dienu laikā pēc komisijas sēdes norises dienas. 

22. Komisijas atzinumam ir ieteikuma raksturs. Komisijas lēmums nav apstrīdams vai pārsūdzams. 

IV. Ētikas kodeksa normu pārkāpumu izskatīšana 

23. Ētikas kodeksa normu pārkāpumu izskatīšanu komisija veic Ētikas kodeksā noteiktajā kārtībā. 
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24. Komisijas priekšsēdētājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas nosaka Komisijas 

sēdes laiku, paziņojot par to komisijas locekļiem vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms sēdes. 

25. Darbiniekam, kura iespējamais Ētikas kodeksa pārkāpums sēdē tiks izskatīts, ir tiesības iepazīties ar 

lietas materiāliem, kā arī uz šā nolikuma 17.punktā minētajiem pamatiem var pieteikt noraidījumu 

Komisijas loceklim, norādot iemeslus. 

26. Ja pieteikts noraidījums, Komisija uzklausa Komisijas locekli, kuram noraidījums pieteikts, un 

pārējos Komisijas locekļus un izlemj par pieteikto noraidījumu. Ja noraidīts Komisijas loceklis, lietu 

izskata bez šī Komisijas locekļa. 

27. Personai, kura iesniegusi iesniegumu, un darbiniekam, par kuru ir iesniegts iesniegums, ir tiesības 

sniegt paskaidrojumus un izteikt savu viedokli. Ja persona nevar piedalīties Komisijas sēdē, viņa 

rakstiski iesniedz Komisijai savu viedokli par konkrēto jautājumu pirms Komisijas sēdes un paskaidro 

neierašanās iemeslu. 

28. Darbinieka, par kuru iesniegts iesniegums, atteikšanās sadarboties, nesniedzot paskaidrojumus, vai 

neattaisnota neierašanās uz sēdi, tiek uzskatīta par ētikas normu pārkāpumu. 

29. Iestādes vadītājs 3 (trīs) darba dienu laikā (pašvaldības izpilddirektora gadījumā – Domei) izvērtē 

komisijas atzinumu un pieņem lēmumu Ētikas kodeksa normu pārkāpuma gadījumā, rakstot uz atzinuma 

attiecīgu rezolūciju.  

30. Ja Komisija, izskatot iesniegumu par Ētikas kodeksa pārkāpumu, secina, ka konfliktsituācijas 

risināšanai nepieciešama un iespējama pušu samierināšana, tā veic pārrunas nolūkā panākt pušu 

samierināšanu. 

31. Ar Komisijas lēmumu tiek iepazīstināts iesniedzējs un persona, par kuru iesniegta sūdzība. 

32. Nav pieļaujama jebkādu nelabvēlīgu seku radīšana institūcijas vadītājam vai darbiniekam, vai 

personai sakarā ar iesnieguma iesniegšanu. 

33. Par Komisijas pieņemto lēmumu attiecībā uz Domes deputātu, Domes priekšsēdētājs informē 

deputātus kārtējā Domes sēdē. 

V. Ētikas komisijas atbildība 

34. Komisija ir atbildīga par tās nolikumā paredzēto funkciju izpildi un konfidencialitātes ievērošanu. 

35. Komisija ir atbildīga par pieņemto atzinumu atbilstību Ētikas kodeksa normām un citu Latvijas 

Republikas normatīvo aktu prasībām. 

VI. Noslēguma jautājumi 

36. Nolikums stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī. 

 

Viesītes novada pašvaldības 

Domes priekšsēdētājs                                                                                       A.Žuks 

 

9.# 
 

Par Viesītes novada pašvaldības 2020.gada 20.augusta saistošo noteikumu Nr. 2020/6 

„Par papildinājumu Viesītes novada pašvaldības 2017.gada 19.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.2017/9 “Viesītes novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu  

A.Žuks, I.Erte 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto saistošo noteikumu projektu. Tiek papildināts pašvaldības nolikums, 

pastāvīgo komisiju sastāvā iekļaujot Ētikas komisiju. Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 
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Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 43.pantu, 431 pantu un 45.pantu, atklāti balsojot, par - 6 

balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis), 

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

 

1. Izdot saistošos noteikumus Nr. 2020/6 „Par papildinājumu Viesītes novada pašvaldības 

2017.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos Nr.2017/9 “Viesītes novada pašvaldības nolikums””. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas . 

3. Pašvaldības kancelejai triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas, tos rakstiski un 

elektroniskā veidā nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

4. Pašvaldības kancelejai nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību visiem interesentiem 

pašvaldības kancelejā, pagastu pārvaldēs un to publicēšanu Viesītes novada pašvaldības mājas lapā. 

Pielikumā:  saistošie noteikumi  uz 1 lapas.    

 

APSTIPRINĀTS 

Ar Viesītes novada domes 

2020.gada 20.augusta lēmumu Nr 9;(prot Nr.11) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Viesītes novada Viesītē 

2020.gada 20.augustā                                                                                                Nr.2020/6 

 

„Par papildinājumu  Viesītes novada pašvaldības 2017.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.9/2017 „Viesītes novada pašvaldības nolikums”” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 

21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.panta trešo daļu 

 

Papildināt Viesītes novada pašvaldības 2017.gada 19.oktobra saistošajos noteikumu Nr.9/2017 

„Viesītes novada pašvaldības nolikums’’- turpmāk tekstā -saistošie noteikumi,  (publicēti Viesītes 

novada pašvaldības mājaslapā www.viesite.lv sadaļā pašvaldība – Normatīvie akti- Saistošie noteikumi) 

13.punktu ar 13.12. apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

 

‘’13.12. Ētikas komisija’’. 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                                                                       A.Žuks 

 

10.# 

Par finansējuma piešķiršanu mācību piederumu iegādei  

Viesītes vidusskolas 1.klases skolēniem 

 

A.Žuks  

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatot Viesītes vidusskolas iesniegumu par finansējuma piešķiršanu Viesītes vidusskolas 1.klašu 

izglītojamiem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr. 87 

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

metodiku 2019.-2023.gadam, domes Finanšu komitejas 2020.gada 12.augusta sēde lēmumu (prot.Nr.8), 

atklāti balsojot, par - 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, 

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

http://www.viesite.lv/
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1. No Viesītes novada pašvaldības budžeta piešķirt finansējumu mācību piederumu iegādei 

skolēniem, kuri uzsāks mācības Viesītes vidusskolas 1.klasēs. 

2. Mācību piederumu iegādei vienam skolēnam finansējums 40,00 EUR (četrdesmit euro). 

Izpildei: Viesītes vidusskolas direktoram  Zināšanai: finansistei, galvenajai grāmatvedei 

 

11.# 

Par pirmsskolas izglītības pedagogu un  

sociālā pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanu 

A.Žuks 

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

S.Andruškeviča – vai sociālo pedagogu vajag pilnu slodzi. Tas būtu jālemj. 

A.Žuks- ja būs tāds priekšlikums par slodzes samazināšanu, tad izskatīs komitejas sēdē. Šobrīd 

jāapstiprina darba algas likmi. 

 

Deputātiem iebildumu nav. 

Izskatot pašvaldības finansistes p.i. K.Frolovas 2020.gada 7.augusta iesniegumu par mēneša darba algas 

likmes palielināšanu vispārējā izglītībā, tai skaitā pirmsskolā, 2020./2021.mācību gadā no 750 EUR uz 

790 EUR, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”, Izglītības likuma 14.panta 16. un 22.punk-tu, 

Ministru kabineta 2020.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.401 “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 

5.jūlija noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi””, Ministru kabineta 2018.gada 

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

pašvaldības grāmatvedības metodiku 2019.-2023.gadam, domes Finanšu komitejas 2020.gada 

12.augusta sēde lēmumu (prot.Nr.8), atklāti balsojot, par - 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, 

Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada 

dome NOLEMJ: 

1. No 2020.gada 1.septembra noteikt šādas mēneša darba algas likmes 2020./2021.mācību 

gadam: 

1.1.  Amata vienībai pirmsskolas izglītības pedagogs mēneša darba algas likmi palielināt no 750,00 

EUR uz 790,00  EUR; 

1.2.  Amata vienībai sociālais pedagogs, 1 slodze, mēneša darba algas likmi palielināt no 750,00 uz 

790,00 EUR. 

 

2. Uzdot Grāmatvedības un finanšu nodaļai plānot izmaiņas budžetā ar 2020.gada 1.septembri. 

 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, Viesītes vidusskolai, PII “Zīlīte” 

 

12.# 

Par pusdienu, launaga un brokastu porciju cenām pašvaldības izglītības iestādēs  

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ir pagarināts līgums ar ēdinātāju līdz 18.12.2020. par 

Viesītes vidusskolas un PII “Zīlīte” skolēnu un audzēkņu ēdināšanu, jo nav beidzies jaunais iepirkums. 

Izcenojumi šobrīd nemainās. Arī Rites skolā izcenojumi nemainās, klāt nāk launags pirmsskolas 

grupai. 

Ierosina apstiprināt lēmuma projektu 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatot pašvaldības izpilddirektores S.Lūses iesniegumu par komplekso pusdienu un launaga cenu 

apstiprināšanu pašvaldības izglītības iestādēs, pamatojoties uz Ministru kabineta 13.03.2012. 

noteikumiem Nr.172 ”Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes 
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un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”, Ministru kabineta 

28.12.2010. noteikumiem Nr.1206 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos 

līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai” un pašvaldības rīkoto iepirkumu 

“Ēdināšanas pakalpojumi Viesītes novada pašvaldības izglītības iestādēs, ID Nr. VNP2017/10, atklāti 

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

Apstiprināt šādas pusdienu, launaga un brokastu porciju cenas pašvaldības izglītības iestādēs: 

1. Viesītes vidusskola- līdz 2020.gada 18.decembrim: 

1.1. komplekso pusdienu porcijas cena 1.-4.klašu skolēniem 1.42 EUR; 

1.2. komplekso pusdienu porcijas cena 5.-9.klašu skolēniem  1.50 EUR. 

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

pagasts – 2020/2021.mācību gadam: 

2.1. komplekso pusdienu porcijas cena 1.-4.klašu skolēniem  1.42 EUR; 

2.2. komplekso pusdienu porcijas cena 5.-9.klašu skolēniem 1.05 EUR; 

2.3. komplekso pusdienu porcijas cena pirmsskolas grupu bērniem 1.10 EUR; 

2.4. launaga porcijas cena pirmsskolas grupu bērniem 0.40 EUR; 

2.5. komplekso pusdienu porcijas cena darbiniekiem 1.50 EUR 

3.Pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte” - līdz 2020.gada 18.decembrim: 

3.1. komplekso pusdienu porcijas cena audzēkņiem 1.42 EUR; 

3.2. launaga porcijas cena  audzēkņiem 0.44 EUR; 

3.3. brokastu porcijas cena audzēkņiem 0.44 EUR. 

4.Kontroli par lēmuma izpildi veikt izglītības iestāžu vadītājiem. 

Zināšanai: Viesītes novada domes Sociālajam dienestam, galvenajai grāmatvedei, finansistei, 

izglītības iestādēm. 

13.# 

Par biedrības “Sēlijas kultūras projekti” iesniegumu finansiālajam atbalstam projekta “600mm 

dzelzceļa tīkls Augšzemes novadā I Pasaules kara laikā- celtniecība, mērķi, ietekme” pirmās 

kārtas realizācijai 

A.Žuks, A.Neija, V.Fišere, M.Lācis, P.Līcis 

A.Žuks – ziņo par saņemto iesniegumu no biedrības “Sēlijas kultūras projekti”, kurā lūgts piešķirt 

trūkstošo finansējumu projekta “600 mm dzelzceļa tīkls Augšzemes novadā I Pasaules kara laikā- 

celtniecība, mērķi, ietekme” pirmās kārtas realizācijai. 

A.Neija – biedrības pārstāve iepazīstina ar biedrības mērķiem ar projekta mērķim un paredzētajiem 

pētījuma darbiem. Rezultātā būs grāmata-monogrāfija, kurā būs apkopoti vairāki pētījumi par Mazo 

bānīti. Grāmata sastāvēs no trīs daļām, trim pētījumiem. Piesaistīs profesionālu kartogrāfu, tiks 

izveidota publiska datu bāze, kas būs visiem pieejama. 

Uzskata, ka Sēlija ir maz apsekota, lai piesaistītu industriālo tūrismu. Projekta kopējā tāme ir 17 

tūkstoši eiro. Pirmajai kārtai – pētījumiem pietrūkst 1300 eiro. Ir rakstītas vēstules Sēlijas pašvaldībām, 

bet atsaucība nav saņemta. 

M.Lācis- muzejā “Sēlija” jau ir liels materiāls par bānīti. 

V.Fišere- nopietni pētījumi par Mazo bānīti nav bijuši, nav informācijas par dzelzceļa pirmsākumiem, 

nav pētīta dzelzceļa infrastruktūra. Muzejs pats nekad nevarēs atļauties šādus profesionālus pētniecības 

darbus, tāpēc atbalsta šo projektu un finansējuma piešķiršanu. 

A.Žuks- citām pašvaldībām, iespējams, tas nav tik aktuāli, jo Viesīte jau bija tas centrs.  

M.Lācis- vai veiktais pētījums būs pieejams mūsu muzejam. 

A.Neija- apliecina, ka muzejam tiks nodota šī informācija. 
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P.Līcis- ierosina atbalstīt iesniegumu un piešķirt visu summu, kuras trūkst projekta pirmās kārtas 

izpildei- 1300 eiro.  

Domes deputātiem iebildumu nav. Atbalsta priekšlikumu. 

Izskatīts biedrības “Sēlijas kultūras projekti”, valdes priekšsēdētājas Agneses Neijas 2020.gada 4.jūlija 

iesniegums, kurā lūdz finansiālo atbalstu projekta “600 mm dzelzceļa tīkls Augšzemes novadā I Pasaules 

kara laikā- celtniecība, mērķi, ietekme” pirmās kārtas realizācijai, kuras iztrūkstošais finansējums ir 1300 

EUR. Līdzekļi nepieciešami no 2020.gada 1.augusta līdz 2020.gada 30.novembrim. 

Pievienots informatīvais materiāls par projektu. Projekta pirmajā kārtā – 2020.gadā paredzēta pētījumu 

veikšana, projekta otrajā kārtā- 2021.gadā plānots izdot monogrāfiju. 

Izvērtējot iesniegumu un klāt pievienoto informatīvo materiālu, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru 

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

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

komitejas 2020.gada 12.augusta sēde lēmumu (prot.Nr.8), atklāti balsojot, par - 6 balsis (Alfons Žuks, 

Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-

nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

            Biedrības “Sēlijas kultūras projekti” projekta “600 mm dzelzceļa tīkls Augšzemes novadā I 

Pasaules kara laikā- celtniecība, mērķi, ietekme” pirmās kārtas realizācijai no pašvaldības budžeta 

piešķirt 1300,00 EUR. 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, biedrībai 

 

14.# 

Par iepirkuma veikšanu Viesītes vidusskolas iekšējā pagalma seguma atjaunošanai 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Jāvienojas vai veikt asfaltēšanas vai bruģēšanas darbus. 

Deputāti vienojas, ka tie būs bruģēšanas darbi. 

 

Izskatīts ierosinājums atjaunot Viesītes vidusskolas iekšējo pagalmu veicot asfaltēšanas vai bruģēšanas 

darbus. 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr. 87 

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

metodiku 2019.-2023.gadam, domes Finanšu komitejas 2020.gada 12.augusta sēde lēmumu (prot.Nr.8), 

atklāti balsojot, par - 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, 

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

                Uzdot Viesītes novada domes Iepirkumu komisijai veikt iepirkumu par Viesītes vidusskolas 

Vaļņu ielā 7, Viesītē, skolas iekšējā pagalma seguma atjaunošanu, veicot tā  bruģēšanu. 

Izpildei: Iepirkumu komisijai 

Kontrolei pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei 

 

15.# 

Par iepirkuma veikšanu Saukas pagasta Lones Tautas nama skatuves aizkaru un 

skatītāju zāles logu aizkaru nomaiņai  

A.Žuks 
A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, tiks izvērtētas visas pozīcijas, kas nepieciešamas, tai 

skaitā arī ekrāns. 

Deputāti neiebilst iepirkuma veikšanai. 
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Izskatīts Lones tautas nama vadītājas Intas Malcenieces iesniegums par līdzekļu piešķiršanu Lones tautas 

nama skatuves un skatītāju zāles logu aizkaru nomaiņai.  

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr. 87 

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

metodiku 2019.-2023.gadam, domes Finanšu komitejas 2020.gada 12.augusta sēde lēmumu (prot.Nr.8), 

atklāti balsojot, par - 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, 

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

                Uzdot Viesītes novada domes Iepirkumu komisijai veikt iepirkumu par skatuves aizkaru un 

skatītāju zāles logu aizkaru iegādi un nomaiņu Saukas pagasta Lones Tautas namam, adrese: “Medņi”, 

Lone, Saukas pag., Viesītes nov. 

Izpildei: Iepirkumu komisijai 

Kontrolei pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei 

 

16.# 

Par iepirkuma veikšanu ielu apgaismojuma izbūvei Meža ielā, Viesītē  

A.Žuks, P.Līcis, M.Lācis, L.Zvirbule 

 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu iepirkuma veikšanai par ielu apgaismojuma 

izbūvi Meža ielā – posmā no Smilšu ielas līdz Viesītes pilsētas robežai. 

Bija sūdzības, ka pansionātam pieguļošā Meža ielas teritorija nav izgaismota, līdz ar to,  

pansionāta iedzīvotājiem un darbiniekiem nav nodrošināta droša pārvietošanās. Šajā projektā 

ietve nav plānota, tikai izgaismota iela. 

P.Līcis- ir priekšlikums ierīkot trotuāru no pansionāta gar dienesta viesnīcu, lai būtu  sakārtotos 

viss komplekss. Lai pansionāta iedzīvotāji iet gar dienesta viesnīcu, lai neiet gar šosejas malu. 

Nevajag veicināt šo ceļa satiksmi un pašu iemītnieku drošību apdraudošo pārvietošanos. Tāpēc 

nevajadzētu tur ierīkot apgaismojumu. 

Vajag apgaismotu trotuāru uz Dienas centru, tad piesaistīt Smilšu ielas gabalu. Būtu sakopta 

vide starp kopmītnēm un pansionātu. 

M.Lācis- kāpēc likt tik daudz laternu (12 gab.), var mazāk, jo tāpat jau visas nedeg. 

A.Žuks- cilvēki tāpat iet gar šoseju, nevar viņus pārliecināt. Tāpēc labāk ierīkot apgaismojumu, 

daļa lampu būs arī pansionāta pagalma teritorijā. 

M.Lācis- piekrīt, ka pansionāta iemītnieki būtu jāvirza tālāk no autoceļa, lai tur nepārvietojas. 

L.Zvirbule- Leader projekta ietvaros pie pansionāta tiks ierīkota gājēju pāreja, jo šī vieta ir tieši 

uz robežas iebraucot pilsētā, ir paredzēts ātruma radars, lai būtu drošāka vieta. 

Cilvēki iet gar šo ceļa malu gan uz darbu, gan pārvietojas pansionāta iemītnieki. Leader projekta 

ir apstiprināts un tas ir jāievieš. Tiks sakārtota infrastruktūra, būs gājēju pāreja. 

P.Līcis- vajadzētu gājēju pāreju un luksoforu pie Smilšu ielas. 

A.Žuks- piekrīt, ka pansionātam pieguļošo teritoriju pakāpeniski jāsakārto. Jāstartē kādos 

labiekārtošanas projektos. 

P.Līcis- ir pret šo pasākumu šādā izpildījumā, vajag skatīties plašāk. Doma ir laba par 

apgaismojumu, bet šobrīd mēs pansionāta iedzīvotājus novirzām uz šoseju, cilvēkus vajadzētu 

virzīt prom no šosejas. 

M.Lācis- Meža ielas apgaismojums un trotuārs šeit, tas būtu droši, kaut vai ar margām, lai 

drošāk. 

A.Žuks- šobrīd tas ir vienīgais iespējamais lētākais variants, lai pasargātu cilvēkus no satiksmes 

negadījumiem, nodrošināt šo vietu ar gājēju pāreju un ielu apgaismojumu. 

 

Ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.  
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Izskatīts pašvaldības izpilddirektores Sanitas Lūses iesniegums, kurā lūdz veikt iepirkumu ielu 

apgaismojuma izbūvei Viesītes pilsētā Meža ielas posmā no Smilšu ielas līdz Viesītes pilsētas robežai. 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr. 87 

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

metodiku 2019.-2023.gadam, atklāti balsojot, par - 5 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita 

Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis), pret-nav, atturas-1 (Pēteris Līcis), Viesītes novada dome 

NOLEMJ: 

                Uzdot Viesītes novada domes Iepirkumu komisijai veikt iepirkumu par ielu apgaismojuma 

izbūvi Viesītes pilsētā Meža ielā - posmā no Smilšu ielas līdz Viesītes pilsētas robežai. 

Izpildei: Iepirkumu komisijai 

Kontrolei pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei 

 

 

17.# 

Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta lielgabarīta atkritumu 

izvešanai 

A.Žuks 

 

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

Deputāti neiebilst. 

 

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

priekšsēdētāja M.Blitsona 2020.gada 31.jūlija iesniegumu Nr.1-4.1/79 “Par rēķina apmaksu par 

lielgabarīta atkritumu izvešanu”, 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, 

domes Finanšu komitejas 2020.gada 12.augusta sēde lēmumu (prot.Nr.8), atklāti balsojot, par - 6 balsis 

(Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis), pret-

nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

                 No Viesītes novada pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļiem apmaksāt 

rēķinu 401,82 EUR par izvestajiem lielgabarīta atkritumiem uz SIA “Vidusdaugavas SPAAO “Dziļā 

vāda”. 

 

Pielikumā: (SIA “Vidusdaugavas SPAAO” 31.07.2020. rēķins Nr.410 par pakalpojumiem)  

 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 
 

18.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 

A.Žuks, M.Lācis 

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

Deputāti neiebilst. 

 Pamats: Komunālo jautājumu komisijas 12.08.2020. sēdes ierosinājums 

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) atklāti balsojot, 

par - 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris 

Līcis), pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 
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1. Reģistrēt D.M.------------ dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Smilšu ielā 31-33, Viesītē, Viesītes 

nov., slēdzot terminēto īres līgumu līdz 31.10.2020., pēc īres līguma noslēgšanas īrniekam un 

īrnieka ģimenes locekļiem 1 mēneša laikā deklarēties jaunajā adresē. 

2. Reģistrēt H.Z.----------------dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli “Māja Nr.2”-12, Sauka, Saukas 

pag., Viesītes nov., slēdzot terminēto īres līgumu līdz 31.10.2020., pēc īres līguma noslēgšanas 

īrniekam un īrnieka ģimenes locekļiem 1 mēneša laikā deklarēties jaunajā adresē. 

3. Reģistrēt S.O.------------- dzīvokļu rindā. 

4. Piešķirt A.M.--------------zīvokli Meža ielā 23-18, Viesītē, Viesītes nov., slēdzot terminēto īres 

līgumu līdz 31.10.2020., pēc īres līguma noslēgšanas īrniekam un īrnieka ģimenes locekļiem 1 

mēneša laikā deklarēties jaunajā adresē. 

5. Izslēgt no dzīvokļu rindas I.R.--------------------. 

 
Zināšanai: Komunālo jautājumu komisijai, iedzīvotāju reģistram 

SIA “Viesītes komunālā pārvalde 

 

 

19.# 

Par īres līgumu pagarināšanu 

A.Žuks, M.Lācis, I.Erte, A.Kvitkovs, P.Līcis 

 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

M.Lācis- kopējās parādsaistības šiem īrniekiem ir 18 tūkstoši eiro uz 1.septembri. Kāpēc jāpagarina šie 

īres līgumi. Parādnieki tiek aicināti uz komisijām, ir daļa, kas atsaucas, kaut ko iemaksā, bet parādi 

kopumā nedzēšas. 

A.Žuks- var pārcelt uz Kārļa ielu 5/7 daļu no šiem parādniekiem. 

M.Lācis- vajag sakārtot bijušās kopmītnes, lai ir ko piedāvāt vietā tiem, kurus jāliek ārā no dzīvokļiem. 

Jāierīko kopmītnēs sociālie dzīvokļi. 

I.Erte- pašvaldībai jau nav ko piedāvāt, nav tādu mazāk labiekārtotu dzīvokļu. Piekrīt, ka būtu jāveido 

sociālie dzīvokļi kopmītnēs, tad varētu izliktos īrniekus tur pārcelt. 

A.Kvitkovs – var jau izliektajām personām piedāvāt dzīvokļus arī citos novada pagastos kur ir brīvi 

dzīvokļi – Elkšņos, Ritē. 

P.Līcis- ja beigušās līgumattiecības, ja nav līguma, kā to var pagarināt. 

I.Erte- ir īres attiecības. Bez tiesas lēmuma nevar izlikt no dzīvokļa. SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 

jāsniedz tiesā pieteikumi par izlikšanu no dzīvokļa, par lietu jāmaksā 70 eiro. 

 

Deputāti debatē par jautājumu. 

 

A.Žuks – ierosina pagarināt uz mēnesi īres līgumus, bet censties sakārtot jautājumu- SIA “Viesītes 

komunālā pārvalde”  sniegt tiesā pieteikumus par parādnieku izlikšanu. Lai nākošajā komitejā SIA 

“Viesītes komunālā pārvalde” vadītājs sniedz skaidrojumu par darbu ar parādnieku izlikšanu. 

 

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

risināšanā’ 10.pantu un Viesītes novada domes 2011.gada 9.februāra saistošajiem noteikumiem 

Nr.2011/1 “Kārtība, kādā Viesītes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 

(prot.Nr.2;5), Komunālo jautājumu komisijas 2020.gada 12.augusta sēdes ierosinājumiem, atklāti 

balsojot, par - 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris 

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

1. Atļaut pagarināt īres līgumus līdz 30.09.2020. šādiem īrniekiem (8 personas). 

 

2.SIA “Viesītes komunālā pārvalde” veikt nepieciešamās izmaiņas īrnieku īres līgumos. 

 

Zināšanai: Komunālo jautājumu komisijai, SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 
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20.# 
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

I.Erte, A.Žuks 

I.Erte- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks- ierosina apstiprināt projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

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

dzīvesvietu personas īpašumā esošajā dzīvoklī Viesītes novada, Viesītē, Smilšu ielā 37-6,  deklarētajai 

personai M.O.----------------- Nav pamata dzīvot minētajā īpašumā. 

Pārbaudot ziņas tika konstatēts, ka persona ir deklarēta minētajā dzīvoklī, bet reāli tur nedzīvo Tika 

nosūtīts brīdinājums ar prasību iesniegt apliecinājumu par tiesībām dzīvot dzīvoklī, taču persona nav 

neko iesniegusi pašvaldībā.  

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.   

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 - 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris 

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

1.Anulēt ziņas par M.O. 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: SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, iedzīvotāju reģistram, personai uz deklarēto dzīvesvietu 

 

21.# 
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

I.Erte, A.Žuks 

I.Erte- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks- ierosina apstiprināt projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

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

dzīvesvietu personas īpašumā esošajā dzīvoklī Viesītes novada, Viesītē, Smilšu ielā 37-6,  deklarētajai 

personai K.O..----------------Nav pamata dzīvot minētajā īpašumā. 
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Pārbaudot ziņas tika konstatēts, ka persona ir deklarēta minētajā dzīvoklī, bet reāli tur nedzīvo Tika 

nosūtīts brīdinājums ar prasību iesniegt apliecinājumu par tiesībām dzīvot dzīvoklī, taču persona nav 

neko iesniegusi pašvaldībā.  

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.   

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 - 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris 

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

1.  Anulēt ziņas par K.O.-----------------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: SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, iedzīvotāju reģistram, personai uz deklarēto dzīvesvietu 

22.# 
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

I.Erte, A.Žuks 

I.Erte- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.Žuks- ierosina apstiprināt projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

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

dzīvesvietu personas īpašumā esošajā dzīvoklī Viesītes novada, Viesītē, Smilšu ielā 37-6,  deklarētajai 

personai E.O.-------------------------- Nav pamata dzīvot minētajā īpašumā. 

Pārbaudot ziņas tika konstatēts, ka persona ir deklarēta minētajā dzīvoklī, bet reāli tur nedzīvo Tika 

nosūtīts brīdinājums ar prasību iesniegt apliecinājumu par tiesībām dzīvot dzīvoklī, taču persona nav 

neko iesniegusi pašvaldībā.  

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.   

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. 
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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 - 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris 

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

1. Anulēt ziņas par E.O. --------------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: SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, iedzīvotāju reģistram, personai uz deklarēto dzīvesvietu 

23.# 

Par nekustamā īpašuma Rites pag., Viesītes nov. sadalīšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

2020.gada 14.jūlijā saņemts B.B.-------------pilnvarotās personas A.V.-------------  un SIA ‘’Dizozols’’, 

reģ. Nr. 44103079618, jurid.adrese: Beātes iela 5, Valmiera, LV-4201, iesniegums par viņiem 

kopīpašumā piederošā nekustamā īpašuma-------- Rites pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru ----------

-------sadalīšanu, saskaņā ar grafisko pielikumu.  

Konstatēts, ka nepieciešams zemes ierīcības projekts, personu  iecere  nav pretrunā ar Viesītes novada 

teritorijas plānojumu un Ministru kabineta noteikumiem.  

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Viesītes novada pašvaldības 20.06.2019. 

saistošajiem  noteikumiem Nr.2019/3 (prot. Nr. 7;18#) „Viesītes novada teritorijas plānojuma grafiskā 

daļa  un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi’’, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 12.08.2020. sēdes protokolu Nr.6, atklāti balsojot, par - 6 balsis (Alfons 

Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis), pret-nav, 

atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1.Atļaut B.B.---------------- un SIA ‘’Dizozols’’, reģ. Nr. 44103079618, jurid. adrese: Beātes iela 

5, Valmiera, LV 4201,  sadalīt nekustamā  īpašuma------------ Rites  pag., Viesītes nov., ar kadastra 

numuru-------------  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ----------------  3(trīs) daļās, saskaņā ar 

grafisko pielikumu,  izstrādājot zemes ierīcības projektu. 

2.Apstiprināt darba uzdevumu un nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādāšanai zemes 

vienībai -------------------sadalīšanai. (Darba uzdevums un nosacījumu pievienoti pielikumā Nr.1) 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei. 

Zināšanai: personām 

PIELIKUMS 

Viesītes novada domes 

20.08.2020. lēmumam Nr.23; prot.Nr.11 

Zemes ierīcības projekta izstrādāšanas nosacījumi 

nekustamā īpašuma „Vētras”,  Rites pag., Viesītes novads, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 56800060042 sadalīšanai 

 

Zemes ierīcības projekts jāizstrādā saskaņā ar likumu „Zemes ierīcības likums”, 2016.gada 

2.augusta Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 505, „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 

2006.gada 20.jūnija Ministru Kabineta noteikumiem Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācijas un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Aizsargjoslu 



33 
 

likumu, Dokumentu juridiskā spēka likumu, 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Viesītes novada pašvaldības 20.06.2019. saistošajiem  

noteikumiem Nr. 2019/3 ( prot.Nr.7;18p.) „Viesītes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa  un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi’’ 

1. Prasības izstrādātājam: 

1.1 Zemes ierīcības projektu (turpmāk - Projektu) izstrādā sertificēta persona. 

1.2 Projekta izstrādi un zemes ierīcības darbus finansē projekta ierosinātājs. 

2. Projekta izstrādes mērķis:  

Zemes vienības -------------------sadalīšana, veidojot trīs (3) atsevišķas zemes vienības. 

3. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana: 

3.1. Atbilstoši Viesītes novada pašvaldības 20.06.2019. saistošajiem  noteikumiem Nr. 2019/3 

(prot.Nr.7;18p.) „Viesītes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumi’’ un Rites pagasta  funkcionālo zonējumu, zemes vienība  -----------------

----atrodas plānotajā (atļautajā) teritorijā – lauksaimniecības un mežsaimniecības  teritorijas. 

3.2. Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība 2,0 ha 

4. Projekta sastāvs: 

Atbilstoši 02.08.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” III daļai. 

5. Projekta grafiskā daļa:  

Projekta grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā (*.dwg vai *.dgn datņu formātā) 

Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS – 92 mērogā M 1:5000 uz zemes robežu plāna 

pamatnes, ievērojot Ministru Kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” prasības. 

6. Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi: 

6.1. Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales jānosaka atbilstoši MK 

noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšana un maiņas kārtība”; 

6.2. Apgrūtinājumi/ierobežojumi uzrādāmi atbilstoši Viesītes novada pašvaldības 20.06.2019. 

saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/3 (prot.Nr.7;18p.) „Viesītes novada teritorijas plānojuma 

grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi’’ 

 6.4. Sniegt adresācijas priekšlikumus. 

7. Institūcijas, no kurām pieprasāmi izstrādes nosacījumi: 

            7.1. AS „Sadales tīkls”; 

 7.2. SIA “TET” 

8. Projekta apstiprināšanas kārtība: 

9.1. Projektu un iesniegumu par projekta apstiprināšanu iesniedz elektroniski, nosūtot uz e-pastu 

dome@viesite.lv. 

9.2. Projektu apstiprina Viesītes novada dome viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas. 

9. Prasības projekta noformēšanai: 

Projektu noformē atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 2.augusta noteikumiem Nr. 505 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 

 

mailto:dome@viesite.lv
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24.# 

Par nekustamā īpašuma Rites pag., Viesītes nov. sadalīšanu. 

A.Žuks  

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

2020.gada 21.jūlijā saņemts G.S.------------- un .R.-------------------iesniegums par viņiem kopīpašumā 

piederošā  nekustamā īpašuma --------Rites pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru -------------------

sadalīšanu, saskaņā ar grafisko pielikumu.  

Konstatēts, ka nepieciešams zemes ierīcības projekts, personu  iecere  nav pretrunā ar Viesītes novada 

teritorijas  plānojumu un Ministru kabineta noteikumiem. 

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu  un 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 12.08.2020. sēdes protokolu Nr.6, atklāti balsojot, par - 6 balsis (Alfons 

Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis), pret-nav, 

atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1.Atļaut G.S.-------------- un J.R.-----------------  sadalīt nekustamā  īpašuma--------------, Rites  

pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru ------------------- 3(trīs) daļās, saskaņā ar grafisko pielikumu,  

izstrādājot zemes ierīcības projektu. 

2.Apstiprināt darba uzdevumu un nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādāšanai zemes 

vienībai -------------------sadalīšanai   ( Darba uzdevums un nosacījumu pievienoti pielikumā Nr.1) 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei. 

Zināšanai: personām. 
PIELIKUMS 

Viesītes novada domes  

20.08.2020. lēmumam Nr.24; prot.Nr.11 

 

Zemes ierīcības projekta izstrādāšanas nosacījumi 

nekustamā īpašuma „Sīļi”,  Rites pag., Viesītes novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

56800040050 sadalīšanai 

Zemes ierīcības projekts jāizstrādā saskaņā ar likumu „Zemes ierīcības likums”, 2016.gada 

2.augusta Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 505, „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 

2006.gada 20.jūnija Ministru Kabineta noteikumiem Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācijas un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Aizsargjoslu 

likumu, Dokumentu juridiskā spēka likumu, 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Viesītes novada pašvaldības 20.06.2019. saistošajiem  

noteikumiem Nr. 2019/3 ( prot.Nr.7;18p.) „Viesītes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa  un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi’’ 

1. Prasības izstrādātājam: 

1.1 Zemes ierīcības projektu (turpmāk - Projektu) izstrādā sertificēta persona. 

1.2 Projekta izstrādi un zemes ierīcības darbus finansē projekta ierosinātājs. 

2. Projekta izstrādes mērķis:  

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800040050 sadalīšana, veidojot trīs (3) atsevišķas 

zemes vienības. 
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3. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana: 

3.1. Atbilstoši Viesītes novada pašvaldības 20.06.2019. saistošajiem  noteikumiem Nr. 2019/3 

(prot.Nr.7;18p.) „Viesītes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumi’’ un Rites pagasta  funkcionālo zonējumu, zemes vienība  ar kadastra ---

-----------50 atrodas plānotajā (atļautajā) teritorijā – lauksaimniecības un mežsaimniecības  

teritorijas. 

3.2. Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība 2,0 ha 

4. Projekta sastāvs: 

Atbilstoši 02.08.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” III daļai. 

5. Projekta grafiskā daļa:  

Projekta grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā (*.dwg vai *.dgn datņu formātā) 

Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS – 92 mērogā M 1:5000 uz zemes robežu plāna 

pamatnes, ievērojot Ministru Kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” prasības. 

6. Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi: 

6.1. Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales jānosaka atbilstoši MK 

noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšana un maiņas kārtība”; 

6.2. Apgrūtinājumi/ierobežojumi uzrādāmi atbilstoši Viesītes novada pašvaldības 20.06.2019. 

saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/3 (prot.Nr.7;18p.) „Viesītes novada teritorijas plānojuma 

grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi’’ 

 6.4. Sniegt adresācijas priekšlikumus. 

7. Institūcijas, no kurām pieprasāmi izstrādes nosacījumi: 

            7.1. AS “Latvijas valsts ceļi” 

7.2. AS „Sadales tīkls”; 

 7.3. SIA “TET” 

 7.4.VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 

8. Projekta apstiprināšanas kārtība: 

9.1. Projektu un iesniegumu par projekta apstiprināšanu iesniedz elektroniski, nosūtot uz e-pastu 

dome@viesite.lv. 

9.2. Projektu apstiprina Viesītes novada dome viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas. 

9. Prasības projekta noformēšanai: 

Projektu noformē atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 2.augusta noteikumiem Nr. 505 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 

 

25.# 

Par  nosaukuma piešķiršanu Viesītes novada pašvaldībai piekritīgajam zemes 

īpašumam,  starpgabala statusa noteikšanu , īpašuma tiesību nostiprināšanu uz to 

zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu. 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

mailto:dome@viesite.lv
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Saņemts S.G.-----------  iesniegums par zemes vienības Viesītes novada Viesītes pagastā, ar kadastra 

apzīmējumu  -----------------,  ar platību 0,526 ha ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa 

uzsākšanu. 

Konstatēts, ka: 

1) zemes vienība robežojas ar ------------piederošo nekustamo īpašumu; 

2) zemes vienība ir starpgabals pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

1.panta pirmās daļas 11.punktu: zemes platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos 

paredzēto minimālo zemesgabala platību, nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas 

ielai (ceļam); 

3) ----------------ir persona, kurai ir tiesības ierosināt īpašuma atsavināšanu pamatojoties uz 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 1.punktu; 

4) nepieciešams uzmērīt zemes vienību, piešķirt nosaukumu, īpašumu ierakstīt zemesgrāmatā un 

sagatavot atsavināšanai.  

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas 11.punktu, 4.panta ceturtās daļas 1.punktu,  Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra likumu, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas 

komitejas 12.08.2020. sēdes protokolu Nr.6, atklāti balsojot, par - 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu --------------- ar platību 0.52 ha piešķirt nosaukumu 

“Rolandi”,  Viesītes pag., Viesītes nov. 

Zemes lietošanas mērķis- 0101, zeme uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir lauksaimniecība. 

2. Zemes vienībai piešķirt starpgabala statusu. 

3. Īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā un nostiprināt Viesītes novada pašvaldībai īpašuma tiesības uz 

to, un  uzsākt īpašumu atsavināšanas procesu likumā noteiktā kārtībā. 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei. 

Zināšanai: personai. 

 

26.# 

Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Ar  E.Š.------------------------- ir noslēgts īres līgums par dzīvokli  Nr. 47, kas atrodas Viesītes novada, 

Viesītē, Smilšu ielā 31.  

2020.gada 24.jūlijā  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 

pilngadīgu personu, kuras dzīvo dzīvoklī. 

 Samaksa veicama euro. Jāuzsāk atsavināšanas process un jāveic dzīvokļa novērtējums, dzīvoklis 

jāieraksta zemesgrāmatā, lai  varētu piedāvāt to pirkt  pirmpirkuma kārtībā.  

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

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

likuma 9.panta pirmās daļas 2.punktu, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas 

komitejas 12.08.2020. sēdes protokolu Nr.6, atklāti balsojot, par - 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 
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Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1.Uzsākt dzīvokļa Viesītes novads, Viesīte, Smilšu iela 31-47  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,  personai. 

 

27.# 

Par  nosaukuma maiņu zemes īpašumam 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

Saņemts  I.T.------------- iesniegums par nosaukuma  maiņu valdījumā esošajam nekustamajam 

īpašumam ------- Viesītes pag., Viesītes nov--------------,  uz ‘’Maztīrumi’’, Viesītes 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 īpašumu apsaimniekošanas komitejas 12.08.2020. sēdes protokolu Nr.6, 

atklāti balsojot, par - 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, 

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

              Nekustamajam īpašumam ar kadastra -----------------Viesītes novada Viesītes pagastā mainīt 

nosaukumu  no ‘’Tīrumi’’, Viesītes pag., Viesītes nov., uz ‘’Maztīrumi’’, Viesītes pag., Viesītes nov.  

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei 

Zināšanai: personai. 

28.# 

Par  adreses piešķiršanu būvēm 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Saņemts  V.S.---------------------- iesniegums par adreses ‘’Vanagi’’, Viesītes pag., Viesītes nov., 

piešķiršanu viņam piederošajam būvju īpašumam: dzīvojamai mājai (GLV-1110), un divām palīgēkām-

šķūņiem  (GLV 1274) . 

Būves atrodas uz šobrīd citai personai piederoša nekustamā īpašuma ‘---------------------------.  

Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698” Adresācijas noteikumi” 9.punkts,  nosaka, 

ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot 

konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta un mainīt, 

likvidēt vai  precizēt  adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām  

prasībām. Šajā gadījumā adrese tiek mainīta. 

 



38 
 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un Ministru kabineta  2015.gada 

8.decembra  noteikumiem Nr. 698” Adresācijas noteikumi”, domes Attīstības, lauksaimniecības un 

īpašumu apsaimniekošanas komitejas 12.08.2020. sēdes protokolu Nr.6, atklāti balsojot, par - 6 balsis 

(Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis), pret-

nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

             V.S.-------------------- piederošajām būvēm -  dzīvojamai mājai (GLV-1110), un divām 

palīgēkām-šķūņiem  (GLV 1274), kas atrodas uz citai personai piederoša nekustamā īpašuma ‘’Vanagi’’, 

Saukas pag., Viesītes nov,------------------------ piešķirt adresi ‘’Vanagi’’, Saukas pag., Viesītes nov., 

LV- 5224. 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei 

Zināšanai: personai. 
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Par zemes robežu plāna apstiprināšanu 

A.Žuks 

Saņemts SIA ‘’LL Projekti ‘’, reģ. Nr. 45403046210, jurid. adrese: Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pag., 

Jēkabpils nov., LV-5229, iesniegums par zemes robežu plāna apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

Viesītes pag., Viesītes nov., zemes vienībai------------------------. 

Veicot kadastrālo uzmērīšanu minētajai zemes vienībai precizējas platība uz 1.43 ha. 

Pamatojoties uz SIA ‘’LL Projekti ‘’, reģ. Nr. 45403046210, jurid. Adrese: Aldaunes iela 13, Brodi, 

Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV 5229, iesniegumu un Zemes ierīcības likumu, Viesītes novada 

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

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

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 12.08.2020. sēdes protokolu Nr.6, atklāti 

balsojot, par - 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris 

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

  Apstiprināt zemes robežu plānu nekustamā īpašuma ‘’Dārziņi’’, Viesītes pag., Viesītes nov., -----------

----zemes vienībai -------------------ar platību 1.43 ha. 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei 

Zināšanai: personai. 

30.# 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Elkšņu pag., 

Viesītes nov. 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

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 īpašuma, Elkšņu pag.,  

Viesītes nov.,----------------  , zemes vienībai. Projektu nepieciešams apstiprināt. 

Pamatojoties uz SIA ‘’LL Projekti ‘’, reģ. Nr. 45403046210, jurid. adrese: Aldaunes iela 13, Brodi, 

Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV 5229, iesniegumu un Zemes ierīcības likumu, Viesītes novada 

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

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

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 12.08.2020. sēdes protokolu Nr.6, atklāti 

balsojot, par - 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris 

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



39 
 

1.Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu ----------------------------koppīpašumā piederošā 

nekustamā  īpašuma ‘Elkšņu pag., Viesītes nov., ar-------------------, zemes vienībai ----------------- 

1.1.Zemes vienībai N.1  3.05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu ---------------- saglabāt  nosaukumu, 

-------------------Elkšņu  pag., Viesītes nov.; 

        Zemes lietošanas mērķis: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

1.2. Zemes vienībai N.2  27.50 ha platībā ar kadastra apzīmējumu ------------------piešķirt  

nosaukumu-------------------- Elkšņu  pag., Viesītes nov. 

        Zemes lietošanas mērķis: 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība. 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei 

Zināšanai: personām. 

 

31.# 

Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu 

A.Žuks 
Ar  S.B.------------------------  ir noslēgts īres līgums par dzīvokli  --------------, kas atrodas Viesītes 

novada, Viesītē, Sporta ielā 17.  

2020.gada 11.augustā viņš ir iesniedzis iesniegumu, ka vēlas, lai tiktu uzsākts atsavināšanas process 

dzīvoklim. 

Dzīvokļa īpašuma likuma 9.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka dzīvokļa īpašnieks drīkst pārdot 

dzīvokļa īpašumus.  Pašvaldībai nav nepieciešamības pēc dzīvokļa īpašuma. 

Likuma ‘’Publiskas personas mantas atsavināšanas likums’’45.pants atļauj dzīvokļus pirkt, izmantojot 

pirmpirkuma tiesības dzīvokļu īrniekiem vai viņu ģimenes locekļiem. 

Likuma ‘’Publiskas personas  mantas atsavināšanas likums’’ 45.pants nosaka, ka starp dzīvoklī 

dzīvojošajiem pilngadīgajiem ģimenes locekļiem jābūt notariāli apliecinātai vienošanās par dzīvokļa 

pirkšanu uz kāda ģimenes locekļa vārda.  Nav sniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu. Nav citu 

pilngadīgu personu, kuras dzīvo dzīvoklī. 

Samaksa veicama euro. Jāuzsāk atsavināšanas process un jāveic dzīvokļa novērtējums, dzīvoklis 

jāieraksta zemesgrāmatā, lai  varētu piedāvāt to pirkt  pirmpirkuma kārtībā.  

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

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

likuma 9.panta pirmās daļas 2.punktu, domes Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas 

komitejas 12.08.2020. sēdes protokolu Nr.6, atklāti balsojot, par - 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris Lācis, Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav, 

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1.Uzsākt dzīvokļa Viesītes novads, Viesīte, Sporta iela 17-2  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, personai. 
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32.# 

Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā  

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

Deputātiem iebildumu nav. 

                                                                                                                                                                           
Ar I.P.------------  ir noslēgts īres līgums par dzīvokli ----------------- kas atrodas Viesītes novada, Viesītē, 

Pavasara ielā 4A. 

Viņas ģimenes loceklis---------------- ir iesniedzis iesniegumu, ka vēlas nopirkt mātes īrēto dzīvokli. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.pants  nosaka, ka īrnieks vai viņa ģimenes locekļi 

var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu pirmpirkuma kārtībā, ja īrnieks un viņa ģimenes 

locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto 

viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu un  tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

Ir iesniegta vienošanās, ka ----------piekrīt, ka īrēto dzīvokli----------------, pirmpirkuma kārtībā pērk----

--------------------. 

Samaksa veicama euro. 

Veicot atsavināmā dzīvokļu īpašumu tirgus novērtējumu, sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs  

dzīvoklim Nr.26 noteicis  vērtību EUR 1800.00 (viens tūkstotis astoņi simti euro  un 00 centi),  kadastrālā 

vērtība ir EUR 1254.00 (viens tūkstotis divi simti piecdesmit četri  euro un 00 centi), līdz ar to 

pārdošanas vērtība nosakāma EUR 1800.00 (viens tūkstotis astoņi simti  euro un 00 centi). Par 

dokumentu sagatavošanu atsavināšanai Viesītes novada pašvaldība ieguldījusi EUR 194.40 (viens 

simts deviņdesmit četrus euro un 40 centus).  

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

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

lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas 12.08.2020. sēdes protokolu Nr.6, atklāti 

balsojot, par - 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Māris 

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

1.Atsavināt, pārdodot par naudu, -------------------, dzīvokli------------------)  un ar to saistītās  298/26825 

(divi simti deviņdesmit astoņas divdesmit seši tūkstoši tūkstoši astoņi simti divdesmit piektās)  

domājamās daļas no būves (turpmāk –dzīvokļa īpašums), kas atrodas Viesītes novada, Viesītē, Pavasara 

ielā 4A (četriA), ar dzīvokļa īpašuma kadastra numuru -------------------- izmantojot pirmpirkuma tiesības 

kā dzīvokļa īrnieka ģimenes loceklim. 

2. -------------veikt samaksu par dzīvokļa īpašumu EUR 1800.00 (viens tūkstotis astoņi euro un 00 

centus), un izdevumus par dokumentu sagatavošanu pārdošanai EUR 194.40, 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”, personai. 

 

33.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu  

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par lēmuma projektu. 

M.Lācis- kāpēc iedzīvotājiem ar mazākiem parādiem piedzenam parādus, bet, kur ir lieli parādi (par 

dzīvokļiem) tos nepiedzen. 

P.Līcis- mēs šķirojam parādniekus. 
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I.Erte- nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedzen pašvaldība, komunālo maksājum u parādus piedzen 

SIA “Viesītes komunālā pārvalde”. Pašvaldība negrib krāt parādus un notiek darbs ar nekustamā īpašuma 

nodokļa parādniekiem, tiek sūtīti atgādinājumi, brīdinājumi. Tikai tad, ja persona neliekas ne zini,  tiek 

lēmums sūtīts tiesu izpildītājam par parāda piedzinu. Kāpēc SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 

nepiedzen, tas ir vadības jautājums. 

A.Žuks- jāsauc uz finanšu komiteju SIA “Viesītes komunālā pārvalde” vadītājs, lai atskaitās par parādu 

piedzinu. 

 

Deputāti Māris Lācis un Pēteris Līcis atstāj domes sēžu zāli. 

 

Līdz ar to, dome nav lemtspējīga (saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām 34.pantu),  jo domes sēdē turpina 

piedalīties  4 deputāti, kas ir mazāk nekā puse no deputātu kopskaita. 

 

A.Žuks- paziņo, ka jautājumi par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu tiek pārcelti uz nākošo 

domes sēdi un domes sēde tiek slēgta. 

 

Domes sēde beidzas plkst.15.20 

Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks 2020.gada 17.septembrī. 

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

www.viesite.lv 

 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs                                                                              A.Žuks 

26.08.2020. 

 

Protokoliste                                                                                            D.Vītola 

26.08.2020. 
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