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Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 

VIESĪTES NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90000045353 

Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads , LV-5237, tālr. 65245179; 65207294, e-pasts: dome@viesite.lv  

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Viesītes novada Viesītē, Smilšu ielā 2 
2021.gada 28.janvārī                                                                                                                          Nr.1 

 

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: Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis,  Iveta Līce, Juris 

Līcis, Pēteris Līcis. 

 

Nepiedalās: Roberts Orups- slimības dēļ, Svetlana Andruškeviča- slimības dēļ 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Ināra Erte- pašvaldības juriste 

Karīna Frolova- finansistes p.i. 

Gints Grinbergs- datortīkla administrators   

 

 

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs        

Alfons Žuks  atklāj domes sēdi 

 

A.Žuks – Ierosina darba kārtībā papildus iekļaut 34.-35.jautājumu un apstiprināt domes sēdes darba 

kārtību ar 35.jautājumiem. 

Deputātiem iebildumu nav.  

Atklāti balsojot, par – 7  balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Iveta 

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

                                         

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 35.jautājumiem. 

Informatīvie jautājumi: novada domes priekšsēdētājs A.Žuks par situāciju ar Covid-19 izplatību 

novada teritorijā, par situāciju ar Viesītes pilsētas attīrīšanas iekārtām (situācija ir uzlabojusies). 

DARBA KĀRTĪBA: 

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

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

Nr.202/1 apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

mailto:dome@viesite.lv
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2. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Klauces karjers”, Elkšņu 

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

Nr.2021/2 apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

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

Viesītes nov. atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/3 

apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

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

Viesītes nov. atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/4 

apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

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

Viesītes nov. atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/5 

apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

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

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

Nr.2021/6 apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

7. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās automašīnas Renault Kangoo atkārtotu, 

atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/7  

apstiprināšanu. 

8. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Smilšu iela 31-43, Viesīte, 

Viesītes nov., atkārtotas, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola 

apstiprināšanu. 

A.Žuks 

9. Par Viesītes novada pašvaldības institūciju amatalgu klasifikācijas saraksta apstiprināšanu 

2021.gadam. 

Ziņo: A.Žuks 

10. Par saistošo noteikumu Nr.2021/1 “Par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības 

2017.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos Nr.10/2017 “Par trūcīgas un 

maznodrošinātas ģimenes (personas)  statusa noteikšanu viesītes novadā”” 

apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

11. Par saistošo noteikumu Nr.2021/2 “Par papildinājumiem Viesītes novada pašvaldības 

2017.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos Nr.11/2017 “Par pabalstiem Viesītes 

novadā “apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

12. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils novada pašvaldību. 

Ziņo: A.Žuks 

13. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Salas novada pašvaldību. 

Ziņo: A.Žuks 

14. Par iesniegumu par nomas maksas nepiemērošanu ārkārtējās situācijas laikā. 

Ziņo: A.Žuks 

15. Par debitoru parādu norakstīšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

16. Par grozījumu zemes nomas līgumos. 

Ziņo: A.Žuks 

17. Par materiālo atbalstu ēdināšanai Viesītes novadā deklarētajiem izglītojamiem valstī 

noteiktās ārkārtējās situācijas laikā. 

Ziņo: A.Žuks 

18. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

Ziņo: S.Lūse 
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19. Par īres līgumu pagarināšanu. 

Ziņo: S.Lūse 

20. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 

Ziņo: I.Erte 

21. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 

Ziņo: I.Erte 

22. Par piedāvājumu dzīvokļa atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā. 

Ziņo: A.Žuks 

23. Par Ūdenstilpes nomas līguma pagarināšanu 

Ziņo: A.Žuks 

24. Viesītes novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās nomas zemes vienības, kas atrodas 

Viesītes novada Saukas pagastā nekustamā īpašumā “Jaunsauka”, nomas tiesību izsoli un 

izsoles noteikumu Nr.2021/8  apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

25. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa uzturēšanai. 

Ziņo: A.Žuks 

26. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa uzturēšanai. 

Ziņo: A.Žuks 

27. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa uzturēšanai. 

Ziņo: A.Žuks 

28. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

29. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Salātnieki”, Saukas pag. 

Ziņo: A.Žuks 

30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Vētras”, Rites pag. 

Ziņo: A.Žuks 

31. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Saukas arodvidusskolas 

Saukas krustceles”, Saukas pag., Viesītes nov., sadalīšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

32. Par atļaujas izsniegšanu šautuves ierīkošanai. 

Ziņo: A.Žuks 

33. Par saistošo noteikumu Nr.2021/3 “Par Viesītes novada pašvaldības 2021.gada budžetu” 

apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks, K.Frolova 

 

PAPILDUS JAUTĀJUMI: 

34. Par vecāku līdzfinansējuma maksu Viesītes Mūzikas un mākslas skolā un Sēlijas Sporta 

skolā ārkārtējās situācijas laikā 

Ziņo: A.Žuks 

35. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē Viesītes novada pašvaldības projektam “Smilšu ielas 

Viesītē atsevišķu posmu seguma atjaunošana un ietves izbūve”. 

Ziņo: A.Žuks  

1.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašuma ‘’Elkšņu karjers’’, Elkšņu  

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

Nr.2021/1 apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

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

56580030131 sastāv no vienas zemes vienības 5.62 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56580030131. 
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Īpašuma tiesības Viesītes novada pašvaldībai uz to nostiprinātas  Elkšņu pagasta zemesgrāmatā, 

nodalījumā Nr. 100000573483. 

Atklāta, mutiska izsole  ar augšupejošu soli tiks rīkota 2021.gada 12.martā  plkst.9.00.  Izsoles 

solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi). 

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

noteikta EUR 3500.00 (trīs tūkstoši pieci simti euro un 00 centi)). Īpašuma kadastrālā vērtība ir EUR 

3737.00 (trīs tūkstoši septiņi simti trīsdesmit septiņi euro un 00 centi). Robežu plāna izgatavošanas 

izmaksas ir EUR 762.30,  vērtēšanas izmaksas ir EUR 170.00. Izsoles sākumcena tiek noteikta EUR 

4670.00 (četri  tūkstoši seši simti septiņdesmit euro un 00 centi). Jāapstiprina izsoles noteikumi.  

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

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

likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 8.pantu, 10.panta pirmo daļu un 11.panta pirmo daļu,  likuma ''Par 

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

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

20.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs 

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

dome NOLEMJ: 

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

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

56580030131, sākumcena  4670.00 EUR (četri tūkstoši seši simti septiņdesmit  euro un 00 centi).   

2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus  Nr.2021/1.  

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

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

īpašumu vecākā speciāliste Svetlana Puzāne 

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

izdevumā ''Viesītes novada vēstis''. 

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

izpilddirektorei 

 

 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 28.janvāra sēdes lēmumam Nr.1(prot.Nr.1) 

APSTIPRINĀTS 

Viesītes novada pašvaldības 

domes sēdē 2021.gada 28.janvārī (prot. Nr.1) 

Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

‘’Elkšņu karjers’’, Elkšņu pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56580030131 

Izsoles noteikumi Nr.2021/1 

Viesītes novada Viesītē 

1. Vispārīgie noteikumi. 

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

nekustamais īpašums ‘’Elkšņu karjers’’, Elkšņu pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr.56580030131, kas sastāv 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56580030131, ar platību 5.62 ha- turpmāk īpašums.  

1.2.Apgrūtinājumi: 

1.2.1. Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos  

0.48 ha. 

1.2.2. Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem 

ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem  0.17 ha. 
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1.2.3. Dabas parka dabas parka zonas teritorija  5.62 ha. 

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

1.4. Uz zemes vienības atrodas Valsts kadastra sistēmā nereģistrētas nenoskaidrotai personai piederošas 

būves. 

1.5.Īpašuma  izsoles sākumcena – 4670.00 EUR (četri tūkstoši seši simti septiņdesmit  euro un 00 centi). 

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

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

piedāvās, mutiskā izsolē. 

1.8.Drošības nauda jāiemaksā līdz 2021.gada 11.martam Viesītes novada pašvaldībai reģ.Nr.90000045353,  

bankā: SEB banka, konta Nr.LV66UNLA0009013130395. 

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

norādītajā kontā. 

2. Informācijas publicēšanas kārtība. 

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

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

3. Izsoles dalībnieki. 

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt: 

3.1.1.fiziskas personas; 

3.1.2.juridiskas personas. 

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

izsoles sākumcenas, tas ir  – 467.00 EUR (četri simti sešdesmit septiņi euro un 00 centi) ar norādi ‘’Elkšņu 

karjers’’, Elkšņu pag., Viesītes nov. 

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

netiek pielaisti. 

4. Dalībnieku reģistrācijas kārtība. 

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

11.martam 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 notiks Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes 

nov.,  2021.gada 12.martā  plkst.9.00. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vairāksolījumu, un šis piesitiens noslēdz pārdošanu. Ja vairāki dalībnieki nosauc vienu visaugstāko cenu, 

izsoles vadītājs kā solījumu pieņem tikai pirmo cenas pieteikumu. 
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5.5. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, ar savu parakstu protokolā apliecina savu gribu 

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

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

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

piedāvāta izsoles dalībniekam, kas nosolījis nākamo augstāko cenu. 

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

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

atmaksāta, pārskaitot uz kontu, no kura summa saņemta. 

6. Izsoles rezultātu apstiprināšana. 

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

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

nekustamā īpašuma nosolītājam. 

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

piekrišanai apvienotajā finanšu komisijā, ja tas nepieciešams. 

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

izrakstīts rēķins. 

7. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība. 

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

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

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

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

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

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

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

ar LR normatīvo aktu prasībām. 

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

īpašuma ieguvējs. 

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

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

8. Nenotikusi izsole. 

8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

8.1.1. īpašumu pērk vienīgā uz pirmpirkumu tiesīgā persona; 

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

8.1.3. sākumcena nav pārsolīta; 

8.1.4. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 

8.1.5. nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu. 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                                                 A.Žuks 

 

2.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašuma ‘’Klauces karjers’’, 

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

noteikumu Nr.2021/2 apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Nekustamais īpašums ‘’Klauces karjers’’, Elkšņu pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56580010122 

sastāv no vienas zemes vienības 4.7554 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56580010122. Īpašuma tiesības 

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

100000545693. 

Īpašums ir lauksaimniecības zeme. Pircējam jāatbilst likuma ‘’Par zemes privatizāciju lauku apvidos’’ 

noteiktajām prasībām, kā tiesīgam pirkt lauksaimniecības zemi. 
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Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli tiks rīkota 2021.gada 12.martā  plkst.9.30. Izsoles solis 

EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi). 

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

5700.00 (pieci tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi)). Īpašuma kadastrālā vērtība ir zemāka par tirgus 

novērtējumu. Robežu plāna izgatavošanas izmaksas ir EUR 1192.08,  vērtēšanas izmaksas ir EUR 

170.00.Izsoles sākumcena tiek noteikta EUR 7070.00 (septiņi  tūkstoši septiņdesmit euro un 00 

centi). Jāapstiprina izsoles noteikumi.  

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

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

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

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

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

20.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs 

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

dome NOLEMJ: 

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

piederošo nekustamo īpašumu ‘’Klauces karjers’’, Elkšņu pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 

56580010122, sākumcena  EUR 7070.00 (septiņi tūkstoši septiņdesmit   euro un 00 centi).   

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

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

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

īpašumu vecākā speciāliste Svetlana Puzāne 

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

izdevumā ''Viesītes novada vēstis''. 

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

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 28.janvāra lēmumam Nr.2; prot.Nr.1 

APSTIPRINĀTS 

Viesītes novada pašvaldības 

domes sēdē 2021.gada 28.janvārī (prot.Nr.1) 

Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

‘’Klauces karjers’’, Elkšņu pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56580010122 

Izsoles noteikumi Nr.2021/2 

Viesītes novada Viesītē 

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

nekustamais īpašums ‘’Klauces karjers’’, Elkšņu pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr.56580010122, kas 

sastāv zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56580010122, ar platību 4.7554 ha- turpmāk īpašums.  

1.2.Apgrūtinājumi: 

1.2.1.Stingra režīma vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens 

ņemšanas vietu  0.0707 ha.  

1.2.2. Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku 

apvidos  0.9919 ha. 

1.2.3. Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un 

ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem  0.1813 ha. 

1.2.4. Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un 

ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem  0.0345 ha. 

1.2.5. Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap citu ģeodēziskā tīkla punktu  0.0012 ha. 

1.3.Nav personu, kurām ir  pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.  
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1.4. Uz zemes vienības neatrodas būves. 

1.5. Īpašumā dominējošā ir lauksaimniecības zeme. Zemi drīkst iegādāties persona, kura atbilst likuma 

‘’Par zeme privatizāciju lauku apvidos’’ nosacījumiem, kā tiesīga iegādāties lauksaimniecības zemi. 

1.6.Īpašuma  izsoles sākumcena – 7070.00 EUR (septiņi tūkstoši septiņdesmit  euro un 00 centi). 

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

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

piedāvās, mutiskā izsolē. 

1.9.Drošības nauda jāiemaksā līdz 2021.gada 11.martam Viesītes novada pašvaldībai 

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

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

norādītajā kontā. 

2. Informācijas publicēšanas kārtība. 
Informācija par izsoli tiek izlikta labi redzamā vietā pie nekustamā īpašuma, publicēta oficiālajā 

izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, informatīvajā izdevumā „Viesītes novada vēstis”, tīmekļvietnē 

www.viesite.lv.  

3. Izsoles dalībnieki. 
3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt: 

3.1.1.fiziskas personas; 

3.1.2.juridiskas personas. 

3.2. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā 

no izsoles sākumcenas, tas ir  – 707.00 EUR (septiņi simti septiņi euro un 00 centi) ar norādi 

‘’Klauces karjers’’, Elkšņu pag., Viesītes nov. 

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

izsolei netiek pielaisti. 

 

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

11.martam darba laikā,  Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov., vai elektroniski  ar elektronisko 

parakstu uz e-pastu: dome@viesite.lv 

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

4.1.1.  Fiziskām personām:  

4.1.1.1. Pieteikums 

4.1.1.2. Personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles.  

4.1.2. Juridiskām personām:  

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

4.1.2.2. personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles; 

4.1.2.3. pieteikums.  

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

reģistrācijas numuru.  

5. Izsoles norise. 
5.1. Izsole notiks Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Brīvības iela 10, Viesīte, 

Viesītes nov.,  2021.gada 12.martā  plkst.9.30. 

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

komisijas locekļa uzvārdu, raksturo nekustamo īpašumu un paziņo tā sākotnējo cenu, kā arī summu, 

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

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

atspoguļo izsoles vadītāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi izsoles 

komisijas locekļi.  

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

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

izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. Ja neviens 

no izsoles dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto visaugstāko 
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piedāvāto cenu un fiksē to ar piesitienu. Pēdējais piesitiens aizstāj izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš 

ir pieņēmis vairāksolījumu, un šis piesitiens noslēdz pārdošanu. Ja vairāki dalībnieki nosauc vienu 

visaugstāko cenu, izsoles vadītājs kā solījumu pieņem tikai pirmo cenas pieteikumu. 

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

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

nekustamo īpašumu, bet neparakstās protokolā, tādējādi atsakās no nosolītā nekustamā īpašuma. Viņš 

tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta drošības nauda. Nekustamā 

īpašuma pirkšana tiek piedāvāta izsoles dalībniekam, kas nosolījis nākamo augstāko cenu. 

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

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

Drošības nauda tiek atmaksāta, pārskaitot uz kontu, no kura summa saņemta. 

 

6. Izsoles rezultātu apstiprināšana. 
6.1. Izsoles komisija par  īpašuma pārdošanu sastāda izsoles protokolu 3 eksemplāros. Izsoles 

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

eksemplārs tiek nodots nekustamā īpašuma nosolītājam. 

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

piekrišanai apvienotajā finanšu komisijā, ja tas nepieciešams. 

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

izrakstīts rēķins. 

 

7. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība. 
7.1. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis visaugstāko cenu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no rēķina 

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

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

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

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

augstāko cenu. 

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

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

pašvaldība saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām. 

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

īpašuma ieguvējs. 

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

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

 

8. Nenotikusi izsole. 
8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

8.1.1. īpašumu pērk vienīgā uz pirmpirkumu tiesīgā persona; 

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

8.1.3. sākumcena nav pārsolīta; 

8.1.4. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 

8.1.5. nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu. 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                                         A.Žuks 

 

3.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašuma ‘’Mazkaupiņi’’, Rites  

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

Nr.2021/3 apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 
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Nekustamais īpašums ‘’Mazkaupiņi’’, Rites pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56800040302 

sastāv no vienas zemes vienības 5.59 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56800040220. Īpašuma tiesības 

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

100000606863. 

Īpašums ir lauksaimniecības zeme. Pircējam jāatbilst likuma ‘’Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos’’ noteiktajām prasībām, kā tiesīgam pirkt lauksaimniecības zemi.Par īpašumu noslēgts zemes 

nomas līgums līdz 2022.gada 31.decembrim. 

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli tiks rīkota 2021.gada 12.martā  plkst.10.00. Izsoles 

solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi). 

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

noteikta EUR 8500.00 (astoņi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi). Īpašuma kadastrālā vērtība ir zemāka 

par tirgus novērtējumu. Robežu plāna izgatavošanas izmaksas ir EUR 544.50,  vērtēšanas izmaksas ir EUR 

170.00. Izsoles sākumcena tiek noteikta EUR 9220.00 (deviņi  tūkstoši divi simti divdesmit euro un 

00 centi). Jāapstiprina izsoles noteikumi.  

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

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

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

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

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

20.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs 

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

dome NOLEMJ: 

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

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Mazkaupiņi’’, Rites pag., Viesītes nov.,  ar kadastra 

numuru 56800040302, sākumcena  EUR 9220.00 (deviņi tūkstoši divi simti divdesmit   euro un 00 centi).   

2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus  Nr.2021/3.  

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

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

īpašumu vecākā speciāliste Svetlana Puzāne  

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

izdevumā ''Viesītes novada vēstis''. 

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

 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 28.janvāra lēmumam Nr.3; prot.Nr.1 

APSTIPRINĀTS 

Viesītes novada pašvaldības 

domes sēdē 2021.gada 28.janvārī (prot.Nr.1) 

Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

‘’Mazkaupiņi’’, Rites pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56800040302 

Izsoles noteikumi Nr.2021/3 

Viesītes novada Viesītē 

1.Vispārīgie noteikumi. 

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

nekustamais īpašums ‘’Mazkaupiņi’’, Rites pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr.56800040302, kas sastāv 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800040220, ar platību 5.59 ha- turpmāk īpašums.  

1.2.Apgrūtinājumi:zemesgrāmatu nodalījumā reģistrētu apgrūtinājumu nav. 

1.3.Nav personu, kurām ir  pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.  
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1.4. Uz zemes vienības neatrodas būves. 

1.5. Īpašumā dominējošā ir lauksaimniecības zeme. Zemi drīkst iegādāties persona, kura atbilst likuma ‘’Par 

zeme privatizāciju lauku apvidos’’ nosacījumiem, kā tiesīga iegādāties lauksaimniecības zemi. 

1.6. Ir noslēgts zemes nomas līgums līdz 2022.gada 31.decembrim. 

1.7. Īpašumam nav nodrošināta piekļuve, nav nodibināts ceļa servitūts par labu nekustamajam īpašumam. 

Par piekļuvi jāvienojas ar blakus esošo zemju īpašniekiem.  

1.8.Īpašuma  izsoles sākumcena – 9220.00 EUR (deviņi tūkstoši divi simti divdesmit  euro un 00 centi). 

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

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

piedāvās, mutiskā izsolē. 

1.11.Drošības nauda jāiemaksā līdz 2021.gada 11.martam Viesītes novada pašvaldībai reģ.Nr.90000045353,  

bankā: SEB banka, konta Nr.LV66UNLA0009013130395. 

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

norādītajā kontā. 

2.Informācijas publicēšanas kārtība. 
Informācija par izsoli tiek izlikta labi redzamā vietā pie nekustamā īpašuma, publicēta oficiālajā izdevumā 

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

3.Izsoles dalībnieki. 
3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt: 

3.1.1.fiziskas personas; 

3.1.2.juridiskas personas. 

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

sākumcenas, tas ir  – 922.00 EUR (deviņi simti divdesmit divi euro un 00 centi) ar norādi ‘’Mazkaupiņi’’, 

Rites pag., Viesītes nov. 

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

netiek pielaisti. 

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

11.martam darba laikā,  Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov., vai elektroniski  ar elektronisko parakstu 

uz e-pastu: dome@viesite.lv 

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

4.1.1.  Fiziskām personām:  
4.1.1.1. Pieteikums 

4.1.1.2. Personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles.  

4.1.2. Juridiskām personām:  

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

4.1.2.2. personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles; 

4.1.2.3. pieteikums.  

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

numuru.  

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

2021.gada 12.martā  plkst.10.00. 

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.viesite.lv/
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dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto visaugstāko piedāvāto cenu 

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

vairāksolījumu, un šis piesitiens noslēdz pārdošanu. Ja vairāki dalībnieki nosauc vienu visaugstāko cenu, 

izsoles vadītājs kā solījumu pieņem tikai pirmo cenas pieteikumu. 

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

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

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

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

piedāvāta izsoles dalībniekam, kas nosolījis nākamo augstāko cenu. 

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

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

atmaksāta, pārskaitot uz kontu, no kura summa saņemta. 

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

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

nekustamā īpašuma nosolītājam. 

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

apvienotajā finanšu komisijā, ja tas nepieciešams. 

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

izrakstīts rēķins. 

7. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība. 
7.1.Izsoles dalībniekam, kas nosolījis visaugstāko cenu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas 

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

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

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

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

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

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

ar LR normatīvo aktu prasībām. 

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

ieguvējs. 

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

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

8. Nenotikusi izsole. 
8.1 Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

8.1.1.īpašumu pērk vienīgā uz pirmpirkumu tiesīgā persona; 

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

8.1.3.sākumcena nav pārsolīta; 

8.1.4.noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 

8.1.5.nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu. 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                                        A.Žuks 

4.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašuma ‘’Mazkronīši’’, Rites  

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

Nr.2021/4 apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Nekustamais īpašums ‘’Mazkronīši’’, Rites pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56800010139 sastāv 

no vienas zemes vienības 8.3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56800010052. Īpašuma tiesības Viesītes 

novada pašvaldībai uz to nostiprinātas  Rites pagasta zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 100000606818. 
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Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli tiks rīkota 2021.gada 12.martā  plkst.10.30. Izsoles solis EUR 

100.00 (viens simts euro un 00 centi). 

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

16000.00 (sešpadsmit tūkstoši euro un 00 centi)). Īpašuma kadastrālā vērtība ir zemāka par tirgus 

novērtējumu. Robežu plāna izgatavošanas izmaksas ir EUR 928.68,  vērtēšanas izmaksas ir EUR 

222.00.Izsoles sākumcena tiek noteikta EUR 17150.00 (septiņpadsmit tūkstoši viens simts piecdesmit 

euro un 00 centi). Jāapstiprina izsoles noteikumi.  

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

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

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

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

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

20.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs 

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

dome NOLEMJ: 

 

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

piederošo nekustamo īpašumu ‘’Mazkronīši’’, Rites pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 

56800010139, sākumcena  EUR 17150.00 (septiņpadsmit tūkstoši viens simts piecdesmit   euro un 00 

centi).   

2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus  Nr.2021/4.  

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

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

īpašumu vecākā speciāliste Svetlana Puzāne 

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

izdevumā ''Viesītes novada vēstis''. 

Izpildei: pašvaldības juristei 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei: izpilddirektorei 

 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 28.janvāra lēmumam Nr.4; prot.Nr.1 

APSTIPRINĀTS 

Viesītes novada pašvaldības 

domes sēdē 2021.gada 28.janvārī (prot.Nr.1) 

Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

‘’Mazkronīši’’, Rites pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56800010139 

Izsoles noteikumi Nr.2021/4 

Viesītes novada Viesītē 

1. Vispārīgie noteikumi. 

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

nekustamais īpašums ‘’Mazkronīši’’, Rites pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr.56800010139, kas sastāv 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800010052, ar platību 8.3 ha- turpmāk īpašums.  

1.2.Apgrūtinājumi:zemesgrāmatu nodalījumā reģistrētu apgrūtinājumu nav. 

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

1.4. Uz zemes vienības neatrodas būves. 

1.5.Īpašuma  izsoles sākumcena – 17150.00 EUR (septiņpadsmit tūkstoši viens simts piecdesmit  euro un 00 

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

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

piedāvās, mutiskā izsolē. 

1.8.Drošības nauda jāiemaksā līdz 2021.gada 11.martam Viesītes novada pašvaldībai reģ.Nr.90000045353,  

bankā: SEB banka, konta Nr.LV66UNLA0009013130395. 

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

norādītajā kontā. 

2. Informācijas publicēšanas kārtība. 

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

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

3. Izsoles dalībnieki. 

3.1.Par izsoles dalībnieku var kļūt: 

3.1.1.fiziskas personas; 

3.1.2.juridiskas personas. 

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

izsoles sākumcenas, tas ir – 1715.00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti piecpadsmit euro un 00 centi) ar 

norādi ‘’Mazkronīši’’, Rites pag., Viesītes nov. 

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

netiek pielaisti. 

4. Dalībnieku reģistrācijas kārtība. 

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

11.martam darba laikā,  Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov., vai elektroniski  ar elektronisko parakstu 

uz e-pastu: dome@viesite.lv 

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

4.1.1.  Fiziskām personām:  

4.1.1.1. Pieteikums 

4.1.1.2. Personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles.  

4.1.2. Juridiskām personām:  

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

4.1.2.2. personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles; 

4.1.2.3. pieteikums.  

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

numuru.  

 

5. Izsoles norise. 

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

nov.,  2021.gada 12.martā  plkst.10.30. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vairāksolījumu, un šis piesitiens noslēdz pārdošanu. Ja vairāki dalībnieki nosauc vienu visaugstāko cenu, 

izsoles vadītājs kā solījumu pieņem tikai pirmo cenas pieteikumu. 

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

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

īpašumu, bet neparakstās protokolā, tādējādi atsakās no nosolītā nekustamā īpašuma. Viņš tiek svītrots no 
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izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta drošības nauda. Nekustamā īpašuma pirkšana tiek 

piedāvāta izsoles dalībniekam, kas nosolījis nākamo augstāko cenu. 

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

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

atmaksāta, pārskaitot uz kontu, no kura summa saņemta. 

6. Izsoles rezultātu apstiprināšana. 

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

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

nekustamā īpašuma nosolītājam. 

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

piekrišanai apvienotajā finanšu komisijā, ja tas nepieciešams. 

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

izrakstīts rēķins. 

7. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība. 

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

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

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

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

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

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

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

ar LR normatīvo aktu prasībām. 

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

īpašuma ieguvējs. 

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

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

 

8. Nenotikusi izsole. 

8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

8.1.1. īpašumu pērk vienīgā uz pirmpirkumu tiesīgā persona; 

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

8.1.3. sākumcena nav pārsolīta; 

8.1.4. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 

8.1.5. nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu. 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                                    A.Žuks 

5.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašumu “Darbnīcas”, Elkšņu  

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

Nr.2021/5 apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Nekustamais īpašums ‘’Darbnīcas’’, Elkšņu pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 56580060191 sastāv 

no vienas zemes vienības 3.02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56580060191 un 1(vienas) nedzīvojamās 

ēkas ar kadastra apzīmējumu 56580060191001. Īpašuma tiesības Viesītes novada pašvaldībai uz to 

nostiprinātas  Elkšņu pagasta zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 100000438003. 

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli tiks rīkota 2021.gada 12.martā  plkst.11.00. Izsoles solis 

EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi). 

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

4500.00 (četri tūkstoši pieci simti euro un 00 centi)). Īpašuma kadastrālā vērtība ir EUR 12376.00 
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(divpadsmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit seši euro un 00 centi). Vērtēšanas izmaksas ir EUR 

242.00.Izsoles sākumcena tiek noteikta EUR 12620.00 (divpadsmit tūkstoši seši simti divdesmit euro 

un 00 centi).Jāapstiprina izsoles noteikumi.  

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

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

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

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

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

20.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs 

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

dome NOLEMJ: 

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

piederošo nekustamo īpašumu ’’Darbnīcas’’, Elkšņu pag., Viesītes nov.,  ar kadastra numuru 

56580060191, sākumcena  EUR 12620.00 (divpadsmit tūkstoši seši simti divdesmit   euro un 00 centi).   

2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības Noteikumus  Nr.2021/5  

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

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

īpašumu vecākā speciāliste Svetlana Puzāne 

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

izdevumā ''Viesītes novada vēstis''. 

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

 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 28.janvāra lēmumam Nr.5; prot.Nr.1 

APSTIPRINĀTS 

Viesītes novada pašvaldības 

domes sēdē 2021.gada 28.janvārī (prot.Nr.1) 

Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

‘’Darbnīcas’’, Elkšņu pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56580060191 

Izsoles noteikumi Nr.2021/5 

Viesītes novada Viesītē 

1.Vispārīgie noteikumi. 

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

nekustamais īpašums ‘’Darbnīcas’’, Elkšņu pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr.56580060191, kas sastāv 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56580060191, ar platību 3.03 ha un 1(vienas) būves ar kadastra 

apzīmējumu 56580060191001- turpmāk īpašums.  

1.2.Apgrūtinājumi: 

1.2.1. Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu 

lauku teritorijās no 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem  0,5 ha.   

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

1.4.  Uz zemes vienības atrodas  Valsts kadastra sistēmā reģistrēta, nezināmai personai piederoša būve. 

1.5. Teritorija ir nesakopta, degradēta. 

1.6. Īpašumā dominējošā ir lauksaimniecības zeme. Zemi drīkst iegādāties persona, kura atbilst likuma ‘’Par 

zeme privatizāciju lauku apvidos’’ nosacījumiem, kā tiesīga iegādāties lauksaimniecības zemi. 

1.7.Īpašuma  izsoles sākumcena – 12620.00 EUR (divpadsmit tūkstoši seši simti divdesmit  euro un 00 

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

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

piedāvās, mutiskā izsolē. 

1.10.Drošības nauda jāiemaksā līdz 2021.gada 11.martam Viesītes novada pašvaldībai reģ.Nr.90000045353,  

bankā: SEB banka, konta Nr.LV66UNLA0009013130395. 

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

norādītajā kontā. 

2. Informācijas publicēšanas kārtība. 

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

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

3. Izsoles dalībnieki. 

3.1.Par izsoles dalībnieku var kļūt: 

3.1.1.fiziskas personas; 

3.1.2.juridiskas personas. 

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

sākumcenas, tas ir  – 1262.00 EUR (viens tūkstotis divi simti sešdesmit divi euro un 00 centi) ar norādi 

‘’Darbnīcas’’, Elkšņu pag., Viesītes nov. 

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

netiek pielaisti. 

4.Dalībnieku reģistrācijas kārtība. 

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

11.martam 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 notiks Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov.,  

2021.gada 12.martā  plkst.11.00. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vairāksolījumu, un šis piesitiens noslēdz pārdošanu. Ja vairāki dalībnieki nosauc vienu visaugstāko cenu, 

izsoles vadītājs kā solījumu pieņem tikai pirmo cenas pieteikumu. 

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

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

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

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

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

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

atmaksāta, pārskaitot uz kontu, no kura summa saņemta. 

6.Izsoles rezultātu apstiprināšana. 

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

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

nekustamā īpašuma nosolītājam. 

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

apvienotajā finanšu komisijā, ja tas nepieciešams. 

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

izrakstīts rēķins. 

7.Līguma slēgšanas un norēķina kārtība. 

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

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

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

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

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

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

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

ar LR normatīvo aktu prasībām. 

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

īpašuma ieguvējs. 

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

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

8.Nenotikusi izsole. 

8.1.Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

8.1.1.īpašumu pērk vienīgā uz pirmpirkumu tiesīgā persona; 

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

8.1.3.sākumcena nav pārsolīta; 

8.1.4.noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 

8.1.5.nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu. 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                                                        A.Žuks 

6.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes 

pagasta, ''Elkšņi'' trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu 

Nr.2021/ 6 apstiprināšanu  

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Nekustamais īpašums Viesītes novada, Viesītes pagasta ‘’Elkšņi’’, ar kadastra numuru 56350110042  sastāv 

no 1 (vienas)  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350110042 ar  platību1.24 ha. Īpašuma tiesības 

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

6189. Izsole tiks rīkota 2021.gada  12.martā  plkst.11.30. Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro un 

00 centi). 

Pirmās izsoles sākumcena tika noteikta  EUR 1600.00 (viens tūkstotis seši simti  euro un 00 centi).tika 

izsludināta otrā izsole. Ne uz vienu no tām neviena persona nepieteicās. Saskaņā ar Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punktu, var rīkot trešo izsoli un pazemināt izsoles 

sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem. Tiek nolemts samazināt par 40 procentiem no sākuma cenas. 

Izsoles sākumcena tiek noteikta EUR 960.00 (deviņi simti sešdesmit euro un 00 centi). Jāapstiprina 

izsoles noteikumi.  
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Ņemot vērā minēto un pamatojoties Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

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

pirmās daļas 1.punktu, 8.pantu, 10.panta pirmo daļu un 11.panta pirmo daļu, un 32.panta otrās 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’’, ņemot vērā domes 

Finanšu komitejas 2021.gada 20.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons 

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

atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1.Atsavināt, pārdodot trešajā, atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Viesītes novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Viesītes novada, Viesītes pagasta, ''Elkšņi'', ar kadastra 

numuru 56350110042, izsoles sākumcena  EUR 960.00 (deviņi simti sešdesmit euro un 00 centi). 

2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības izsoles Noteikumus Nr.2021/6. 

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

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

speciāliste Svetlana Puzāne 

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

informatīvajā izdevumā ''Viesītes novada vēstis''. 

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

Kontrolei: izpilddirektorei 

 

 

 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 28.janvāra lēmumam Nr.6; prot.Nr.1 

APSTIPRINĀTS 

Viesītes novada pašvaldības 

domes sēdē 2021.gada 28.janvārī 

Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

“Elkšņi’’, Viesītes pagastā, Viesītes novadā  ar kadastra Nr. 56350110042 

Izsoles noteikumi Nr.2021/ 6 

Viesītes novada Viesītē 

1. Vispārīgie noteikumi. 

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

nekustamais īpašums Viesītes novada, Viesītes pagasta, “Elkšņi” ar kadastra Nr.56350110042,  kas sastāv 

no 1 (vienas)  zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 56350110042 ar platību 1.24 ha - „nekustamais 

īpašums”.  

1.2. Apgrūtinājumi: zemesgrāmatā reģistrētu apgrūtinājumu nav. 
1.3. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – 960.00 EUR (deviņi simti sešdesmit euro un 00 centi). 

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

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

šādu cenu piedāvās, mutiskā izsolē. 

1.6. Drošības nauda jāiemaksā līdz 2021.gada 11.martam Viesītes novada pašvaldībai, 

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

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

norādītajā kontā. 

2. Informācijas publicēšanas kārtība. 

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

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

3. Izsoles dalībnieki. 

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt: 

3.1.1.fiziskas personas; 
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3.1.2.juridiskas personas. 

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

izsoles sākumcenas, tas ir  – 96.00 EUR (deviņdesmit seši euro un 00 centi) ar norādi “Elkšņi’’, Viesītes  

pag. 

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

netiek pielaisti. 

4. Dalībnieku reģistrācijas kārtība. 
Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Viesītes pašvaldības administrācijā ne vēlāk kā līdz 2021.gada 11.martam 

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

dome@viesite.lv 

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

4.1.1.  Fiziskām personām:  

4.1.1.1. Pieteikums 

4.1.1.2. Personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles.  

4.1.2. Juridiskām personām:  

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

4.1.2.2. personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles; 

4.1.2.3. pieteikums.  

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

numuru.  

 

5. Izsoles norise. 

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

nov.,  2021.gada 12.martā  plkst.11.30. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vairāksolījumu, un šis piesitiens noslēdz pārdošanu. Ja vairāki dalībnieki nosauc vienu visaugstāko cenu, 

izsoles vadītājs kā solījumu pieņem tikai pirmo cenas pieteikumu. 

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

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

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

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

piedāvāta izsoles dalībniekam, kas nosolījis nākamo augstāko cenu. 

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

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

atmaksāta, pārskaitot uz kontu, no kura summa saņemta. 

6. Izsoles rezultātu apstiprināšana. 

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

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

tiek nodots nekustamā īpašuma nosolītājam. Īpašuma nosolītājam trīs darba dienu laikā tiek izrakstīts rēķins 

par nosolīto summu. 

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 

nekustamā īpašuma pirkšanu. Drošības nauda attiecīgajam izsoles dalībniekam netiek atmaksāta. Izsoles 
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komisija informē par šo faktu pašvaldību un piedāvā nekustamo īpašumu pirkt izsoles dalībniekam, kas izsolē 

nosolījis nākamo augstāko cenu. 

7.3. Septiņu dienu laikā pēc 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 nekustamā īpašuma reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz nekustamā 

īpašuma ieguvējs. 

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

vadītāja, izsoles komisijas veiktajām darbībām piecu dienu laikā no 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 

7.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās automašīnas  RENAULT KANGOO   

atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/7 

apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Automašīna  RENAULT KANGOO, vieglais pasažieru, izlaiduma gads 2006., motora tilpums litros 1.6i, 

šasijas Nr. VF1KCASA836029694, reģ. Nr. GB 7281, benzīns, krāsa balta, zaļa,   pieder Viesītes novada 

pašvaldībai. 

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

atsavināma izsoles veidā, kā atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsole tiks rīkota 2021.gada 

19.februārī plkst.9.00.Izsoles solis EUR 50.00 

Uz pirmo izsoli 2021.gada 8.janvārī neviena persona nepieteicās. Kustamās mantas izsoles sākumcena tika 

noteikta EUR 410.00 (četri simti desmit euro un 00 centi). Rīkojot atkārtotu izsoli, pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu, sākuma cenu drīkst samazināt līdz 20 % no 

sākuma cenas. Līdz ar to atkārtotas izsoles sākuma cena tiek noteikta EUR 330.00 (trīs simti trīsdesmit 

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, 32.panta pirmo daļu,  likuma ''Par 

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

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

20.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs 

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

dome NOLEMJ: 

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

piederošo kustamo mantu – vieglo pasažieru automašīnu RENAULT KANGOO, reģ. Nr. GB 7281 

Izsoles sākumcena  EUR 330.00 (trīs simti trīsdesmit euro un 00 centi).Izsoles solis EUR 50.00 

(piecdesmit euro un 00 centi). 

2.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības izsoles Noteikumus Nr.2021/7  
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3. Iecelt izsoles komisiju šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs-deputāts Anatolijs Kvitkovs, komisijas 

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

speciāliste Svetlana Puzāne 

4.Ievietot sludinājumu novada  mājas lapā www.viesite.lv. 

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

 

Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 28.janvāra lēmumam Nr.7; prot.Nr.1 

APSTIPRINĀTS 

Viesītes novada pašvaldības 

domes sēdē 2021.gada 28.janvārī (prot.Nr.1) 

Viesītes novada pašvaldībai piederošās vieglās pasažieru automašīnas  

RENAULT KANGOO  ar reģ. Nr. GB 7281, Izsoles noteikumi Nr.2021/7 

Viesītes novada Viesītē 

1. Vispārīgie noteikumi. 

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

piederošā vieglā pasažieru automašīna RENAULT KANGOO ,izlaiduma gads 2006., motora tilpums litros 

1,6i, šasijas Nr. VF1KCASA836029694, reģ. Nr. GB 7281, benzīns, krāsa balta, zaļa- turpmāk automobilis. 

1.2. Automašīna ir ar defektiem. Tehniskā apskate derīga līdz 2021.gada janvārim. Interesenti tiks 

iepazīstināti ar novērtēšanas aktu. 

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

1.4. Automašīnas izsoles sākumcena – 330.00 EUR (trīs simti trīsdesmit 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 2021.gada 18.februārim 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.  

3. Izsoles dalībnieki. 

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt: 

3.1.1.fiziskas personas; 

3.1.2.juridiskas personas. 

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

izsoles sākumcenas, tas ir 33.00 EUR (trīsdesmit trīs euro un 00 centi) ar norādi  RENAULT KANGOO 

izsolei. 

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

datumam, izsolei netiek pielaisti. 

4. Dalībnieku reģistrācijas kārtība. 

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

18.februārim 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);  

http://www.viesite.lv/


23 

 

4.1.2.2. personu apliecinošs dokuments jāuzrāda pirms izsoles; 

4.1.2.5. pieteikums.  

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

reģistrācijas numuru.  

5. Izsoles norise. 

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

nov.,  2021.gada 19.februārī  plkst.9.00. 

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

neparakstās protokolā, tādējādi atsakās no nosolītās automašīnas. Viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku 

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

dalībniekam, kas nosolījis nākamo augstāko cenu. 

5.6. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši automašīnu, 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 automašīnas pārdošanu sastāda izsoles protokolu 3 eksemplāros. Izsoles 

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

tiek nodots  automašīnas nosolītājam. Automašīnas nosolītājam trīs darba dienu laikā tiek izrakstīts rēķins 

par nosolīto summu. 

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 automašīnas pirkšanu. Drošības nauda attiecīgajam izsoles dalībniekam netiek atmaksāta. Izsoles komisija 

informē par šo faktu pašvaldību un piedāvā automašīnu 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 automašīnas reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz automašīnas 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 
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8.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Smilšu iela 31-43, Viesīte, 

Viesītes nov., atkārtotas, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola 

apstiprināšanu 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

     Saskaņā ar 2021.gada 8.janvārī notikušo atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli Viesītes 

novada pašvaldībai piederošajam dzīvokļa īpašumam Smilšu iela 31-43, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra 

numuru 56159009212, 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 19.novembra lēmumu Nr.5 (prot.Nr.14) ''Par Viesītes novada 

pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Smilšu iela 31-43, Viesīte, Viesītes nov., atkārtotu, atklātu, 

mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/56 apstiprināšanu’’, Viesītes novada 

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

ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 20.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, 

par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris Līcis, 

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

1.Apstiprināt  2021.gada  8.janvāra - Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 

Smilšu iela 31-43, Viesīte, Viesītes nov., ar kadastra numuru 56159009212, atkārtotas, atklātas, mutiskas 

izsoles ar augšupejošu soli - izsoles protokolu.   

2.Objekta nosolītā cena: 2740.00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti četrdesmit euro un 00 centi). 

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

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

un parakstīt nostiprinājuma lūgumu. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei līguma un nostiprinājuma lūguma sagatavošanai 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

9.# 

Par Viesītes novada pašvaldības institūciju amatalgu klasifikācijas saraksta 

apstiprināšanu 2021.gadam 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

          Ņemot vērā Viesītes novada domes 2020.gada 17.decembra lēmumu Nr.34 “Par izmaiņām Viesītes 

novada pašvaldības institūciju darbinieku darba samaksā” (prot.Nr.15) sakarā ar minimālās darba algas 

palielināšanos no 430,00 EUR uz 500,00 EUR, izvērtējot sagatavoto Viesītes novada pašvaldības institūciju 

amatu klasifikācijas sarakstu 2021.gadam, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

13.punktu, 41.pantu, likumu „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”, 

Ministru kabineta 29.01.2013. noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, Ministru kabineta 24.11.2015. 

noteikumiem Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normāla darba laika ietvaros un 

minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” ar 24.11.2020. Noteikumos Nr.707 pieņemtajiem 

grozījumiem, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 20.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti 

balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris Līcis, 

Pēteris Līcis), pret-nav, atturas-nav,  

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības institūciju amatu klasifikācijas sarakstu 2021.gadam 

(saraksts pielikumā uz 9 lapām). 

2. Pašvaldības juristei un iestāžu vadītājiem veikt nepieciešamos grozījumus darbinieku darba līgumus. 

Izpildei- pašvaldības juristei, finansistei, iestāžu vadītājiem 

Atbildīgais par klasifikācijas sarakstu – pašvaldības izpilddirektore 
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10.# 

Par saistošo noteikumu Nr.2021/1 “Par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības 2017.gada 

19.oktobra saistošajos noteikumos Nr.10/2017 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes 

(personas) statusa noteikšanu Viesītes novadā”” apstiprināšanu 

 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto saistošo noteikumu projektu. Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

            Sakarā ar grozījumu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas stājas spēkā 

2021.gada 1.janvārī, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 43.pantu, 431 pantu un 45.pantu, 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 20.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, 

par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris Līcis, 

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

1. Izdot saistošos noteikumus Nr.2021/1 „Par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības 

2017.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos Nr.10/2017 “Par trūcīgas un maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statusa noteikšanu Viesītes novadā””. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publikācijas pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Viesītes novada vēstis”. 

3. Pašvaldības kancelejai, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta prasībām, nosūtīt saistošos 

noteikumus Nr.2021/1  un to paskaidrojuma rakstu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pa 

pastu un elektroniski atzinuma sniegšanai. 

4. Pēc atzinuma saņemšanas, pašvaldības kancelejai nodrošināt saistošo noteikumu un paskaidrojuma 

raksta publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā „Viesītes novada vēstis”, pēc to stāšanās spēkā 

publicēt pašvaldības mājaslapā internetā, nodrošināt to pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu 

pārvaldēs. 

Pielikumā:  

1)  saistošie noteikumi  uz 1 lapas    

2)  paskaidrojuma raksts uz 1 lapas 

 

APSTIPRINĀTS 

Ar Viesītes novada domes 

2021.gada 28.janvāra sēdes lēmumu Nr.10; prot.Nr.1 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Viesītes novada Viesītē 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                               Nr.2021/1 

 

Par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības 2017.gada 19.oktobra  

saistošajos noteikumos Nr.10/2017 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) 

statusa noteikšanu Viesītes novadā” 

Izdoti saskaņā ar 

likuma “Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu 

 

Izdarīt Viesītes novada pašvaldības 2017.gada 19.oktobra noteikumu Nr.10/2017 “Par trūcīgas un 

maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Viesītes novadā”, turpmāk tekstā saistošie 

noteikumi (publicēti Viesītes novada pašvaldības mājaslapā www.viesite.lv sadaļā Pašvaldība-

Normatīvie akti-Saistošie noteikumi), šādus grozījumus: 

 

1.Izteikt saistošo noteikumu 3.punktu šādā redakcijā: 

 

“Trūcīgas ģimenes (personas) statuss tiek noteikts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par 

mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu.” 

http://www.viesite.lv/
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2.Izteikt saistošo noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:  

 

“Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss Viesītes novada pašvaldībā tiek piešķirts ģimenēm 

(personām), kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 360 euro pirmajai un vienīgajai personai 

mājsaimniecībā un 252 euro pārējām personām mājsaimniecībā. 

 

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc publicēšana pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Viesītes novada vēstis”. 

 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                                                                              A.Žuks 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Par Viesītes novada pašvaldības 2021.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2021/1 

 “Par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības 2017.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.10/2017 

 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Viesītes novadā”” 

 

Pašreizējās situācijas  

raksturojums 

Pašreiz Viesītes novada pašvaldības teritorijā darbojas 2017. 

gada 19.oktobra saistošie noteikumi Nr.10/2017 “Par trūcīgas 

 un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu  

Viesītes novadā” 

Saistošo noteikumu projekta 

nepieciešamības raksturojums,  

dokumenta būtība 

Tiek veikti grozījumi, jo maznodrošinātas ģimenes (personas)  

statusa piešķiršanas  un izvērtēšanas kritēriju tiek pielīdzināti 

 trūcīgas ģimenes (personas) piešķiršanas un izvērtēšanas  

kritērijiem. Atšķirība tikai ģimenes ienākumu līmenī.  

Īss Saistošo noteikumu projekta  

satura izklāsts 

Grozījumi nepieciešami, lai palielinātu ienākumu līmeni maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statusa saņemšanai. 

Ienākumu līmeņa izmaiņas un plānotie grozījumi: 

Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss Viesītes novada pašvaldībā tiek 

piešķirts ģimenēm(personām), kuru ienākumi 

 mēnesī nepārsniedz 360 euro pirmajai un vienīgajai personai 

mājsaimniecībā un 252 euro pārējām personām 

 mājsaimniecībā 

Saistošo noteikumu projekta  

iespējamā ietekme uz  

pašvaldības budžetu 

Grozījumu realizēšanai naudas līdzekļi budžetā ir plānoti. 

Saistošo noteikumu projekta  

iespējamā ietekme uz  

uzņēmējdarbības vidi  

pašvaldības teritorijā 

Nav 

Saistošo noteikumu projekta  

iespējamā ietekme uz  

administratīvajām procedūrām 

Grozījumu piemērošanā persona var griezties Viesītes  

novada Sociālajā dienestā pie sociālajiem darbiniekiem 

 (Viesītes pilsētā, Saukas, Rites, Elkšņu pagastu pārvaldēs) 

 

 

Informācija par konsultācijām  

ar privātpersonām saistībā ar 

 Saistošo noteikumu projektu 

Nav attiecināms 

Viesītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs                                                                             A.Žuks 
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11.# 

Par saistošo noteikumu Nr.2021/2  “Par papildinājumiem   

Viesītes novada pašvaldības 2017.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos  

Nr.11/2017 “Par pabalstiem Viesītes novadā”” apstiprināšanu 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto saistošo noteikumu projektu. Ierosina apstiprināt. 

Deputātiem iebildumu nav. 

            Pamatojoties uz Valsts kontroles revīziju lietā Nr.2.4.1-18/2020 un visā valstī izsludināto ārkārtējo 

situāciju, kā arī uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37.pantu, kas 

nozīmē, ka pašvaldībām ir pienākums piešķirt ģimenei pabalstu krīzes situācijā ārkārtējās situācijas dēļ, 

pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 43.pantu, 431 pantu un 45.pantu,  ņemot vērā domes 

Finanšu komitejas 2021.gada 20.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons 

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

atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Izdot saistošos noteikumus Nr.2021/2 „Par papildinājumiem Viesītes novada pašvaldības 

2017.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos Nr.11/2017 “Par pabalstiem Viesītes novadā””. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publikācijas pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Viesītes novada vēstis”. 

3. Pašvaldības kancelejai, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta prasībām, nosūtīt saistošos 

noteikumus Nr.2021/2  un to paskaidrojuma rakstu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pa 

pastu un elektroniski atzinuma sniegšanai. 

4. Pēc atzinuma saņemšanas, pašvaldības kancelejai nodrošināt saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta 

publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā „Viesītes novada vēstis”, pēc to stāšanās spēkā publicēt 

pašvaldības mājaslapā internetā, nodrošināt to pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu 

pārvaldēs. 

Pielikumā:  

1)  saistošie noteikumi  uz 1 lapas.    

2)  paskaidrojuma raksts uz 1 lapas 
APSTIPRINĀTS 

Ar Viesītes novada domes 

2021.gada 28.janvāra sēdes lēmumu Nr.11; prot.Nr.1 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Viesītes novada Viesītē 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                           Nr.2021/2 

 

Par papildinājumiem Viesītes novada pašvaldības 2017.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.11/2017 “Par pabalstiem Viesītes novadā” 

Izdoti saskaņā ar 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  

35.panta otro, ceturto un piekto daļu, Pārejas noteikumu 37.punktu,  

likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 43.panta trešo daļu, 

likuma  ‘’Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā’’ 25.2 panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu nr.857  

‘’Noteikumi par sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, 

kurš ir ārpusģimenes aprūpē kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās’’ 

27., 30. un 31.punktiem, 

Ministru kabineta 17.07.2009. noteikumiem Nr.550 ‘’Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,  

Izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās 

par līdzdalību 13.punktu’’ 

1. Papildināt Viesītes novada pašvaldības 2017.gada 19.oktobra noteikumus Nr.11/2017 “Par pabalstiem 

Viesītes novadā” (publicēti informatīvajā izdevumā ‘’Viesītes novada vēstis’’ Nr.12, 2017.gada 

decembrī): 

1.1.  Papildināt  saistošos noteikumu sar 7.2 punktu un izteikt to šādā redakcijā: 
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“Ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, laikā kamēr 

visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covis-19 izplatību un vienu kalendāra mēnesi pēc 

ārkārtējās situācijas beigām, piešķir pabalstu krīzes situācijā 80,00 euro mēnesī katram ģimenes 

loceklim. Ja ģimenes (personas), tai skaitā audžuģimenes un aizbildņa aprūpē ir bērns līdz 18 gadu 

vecumam, pabalsts krīzes situācijā tiek palielināts par 50,00 euro mēnesī katram bērnam”. 

 

1.2.  Papildināt  saistošos noteikumu sar 7.3 punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“Lai saņemtu šo noteikumu 7.2.punktā paredzēto pabalstu, personai Sociālajā dienestā jāiesniedz 

iesniegums un dokumenti, kas apliecina krīzes iestāšanās faktu”. 

 

1.3.  Papildināt  saistošos noteikumu sar 7.4 punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“Šo noteikumu 7.2.punktā paredzēto pabalstu pārskaita uz pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādīto 

kredītiestādes kontu”’. 

 

2.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc publicēšana pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Viesītes novada vēstis”. 

 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                                                                              A.Žuks 

 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Par Viesītes novada pašvaldības 2021.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2021/2 “Par 

papildinājumiem  Viesītes novada pašvaldības 2017.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.11/2017 “Par pabalstiem Viesītes novadā”” 

 

Pašreizējās situācijas  

raksturojums 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas  

noteikumu 37.panta 1.apakšpunktā noteikts: 

“37.Laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar 

Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas 

beigām:1) pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās 

situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, šā likuma 

35. panta otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā, kas tiek 

izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pabalstu krīzes situācijā 

nepiešķir atsevišķi dzīvojošai personai vai par personu ģimenē, kurai 

atbilstoši normatīvajiem aktiem ir piešķirts dīkstāves pabalsts vai 

dīkstāves palīdzības pabalsts.” 

Viesītes novada pašvaldībā krīzes pabalsta piešķiršanas kārtība 

noteikta Viesītes novada pašvaldības 2017.gada 19.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.11/2017 “Par pabalstiem Viesītes novadā” 7.punktā, 

taču augstāk minētais pabalsta veids noteikumos nav paredzēts. 

Ir nepieciešams normatīvais regulējums, kas paredz atbalsta sniegšanu 

iedzīvotājiem, kuri nonākuši krīzes situācijā valstī izsludinātās 

ārkārtējās situācijas dēļ saistībā ar Covid-19 izplatību. 

Saistošo noteikumu projekta 

nepieciešamības raksturojums,  

dokumenta būtība 

Tiek veikti papildinājumi, jo tiek ieviests jauns pabalsta veids 

 ģimenēm (personām), kuras nonākušas krīzes situācijā  

 valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ saistībā ar  

Covid-10 izplatību 

Īss Saistošo noteikumu projekta  

satura izklāsts 

Papildinājumi nosaka krīzes pabalsta piešķiršanas kārtību  

Viesītes novadā valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā  

saistībā ar Covid-19 izplatību, tā apmēru, personu loku, kuras ir 

 tiesīgas saņemt šo pabalstu, pabalsta pieprasīšanas,  

piešķiršanas un saņemšanas kārtību. 

Saistošo noteikumu projekta  Šobrīd nav iespējams paredzēt, cik Viesītes novada iedzīvotāju 

https://likumi.lv/ta/id/68488#p35
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iespējamā ietekme uz  

pašvaldības budžetu 

 varētu vērsties pašvaldībā ar lūgumu piešķirt pabalstu krīzes 

 situācijā saistībā ar Covid-19. 2020.gada martā, valstī  

izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, pašvaldībā netika saņemts 

 neviens iesniegums krīzes pabalsta saņemšanai. 

Valsts daļēji kompensēs izdevumus, kas izlietoti no pašvaldības 

 budžeta pabalstu krīzes situācijā nodrošināšanai. 

Saistošo noteikumu projekta  

iespējamā ietekme uz  

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav attiecināms 

Saistošo noteikumu projekta  

iespējamā ietekme uz  

administratīvajām procedūrām 

Grozījumu piemērošanā persona var griezties Viesītes  

novada Sociālajā dienestā pie sociālajiem darbiniekiem 

 (Viesītes pilsētā, Saukas, Rites, Elkšņu pagastu pārvaldēs). 

Informācija par konsultācijām 

 ar privātpersonām saistībā ar 

 Saistošo noteikumu projektu 

Konsultācijas ar Viesītes novada Sociālā dienesta darbiniekiem. 

 

Viesītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs                                                                                                      A.Žuks 

 

12.# 

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils novada pašvaldību 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka publiska persona 

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

uzdevumu var veikt efektīvāk, 41.panta pirmo daļu, 45.panta otro daļu un 46.pantu, likuma “Par 

pašvaldībām”10.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības pēc savstarpējās vienošanās var nodot cita citai 

atsevišķu to kompetencē esošo funkciju izpildi, 15.panta pirmās daļas 4. un 6.punktu, Izglītības likuma 

17.pantu, ņemot vērā Jēkabpils novada domes 2020.gada 29.decembra lēmumu Nr.407 “Par deleģēšanas 

līguma slēgšanu ar Viesītes novada pašvaldību” (protokols Nr.18, 18.punkts), ņemot vērā domes Finanšu 

komitejas 2021.gada 20.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, 

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

nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Slēgt deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils novada pašvaldību, par likuma “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktās pašvaldības funkcijas (gādāt par iedzīvotāju izglītību)  

un 6.punktā noteiktās pašvaldības funkcijas (veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu) 

ietvaros esošu pārvaldes uzdevumu veikšanu Viesītes novada pašvaldības domes dibinātajā 

iestādē - Sēlijas Sporta skola - īstenojot profesionālās ievirzes izglītības programmas sportā:  SSG 

Nr.19, MT-2 Nr.7, MT-2 Nr.8, MT-3 Nr.10, MT-5 Nr.15, MT-5 Nr.9, SMP-1 Nr.5, SMP-3 Nr.14 

mācību - treniņu grupās. 

 

2. Deleģēšanas līguma darbības laiks no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.  

3. Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju parakstīt deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils novada 

pašvaldību. 

Atbildīgais par līguma izpildi: Sēlijas Sporta skolas direktors 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei 
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13.# 

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Salas novada pašvaldību  

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka publiska persona 

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

uzdevumu var veikt efektīvāk, 41.panta pirmo daļu, 45.panta otro daļu un 46.pantu, likuma “Par 

pašvaldībām”10.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības pēc savstarpējās vienošanās var nodot cita citai 

atsevišķu to kompetencē esošo funkciju izpildi, 15.panta pirmās daļas 4. un 6.punktu, Izglītības likuma 

17.pantu, ņemot vērā Salas novada domes 2020.gada 29.decembra lēmumu Nr.320 “Par deleģēšanas 

līguma slēgšanu ar Viesītes novada pašvaldību” (protokols Nr.20  7.punkts), ņemot vērā domes Finanšu 

komitejas 2021.gada 20.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, 

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

nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Slēgt deleģēšanas līgumu ar Salas novada pašvaldību, par likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 4.punktā noteiktās pašvaldības funkcijas (gādāt par iedzīvotāju izglītību)  un 6.punktā 

noteiktās pašvaldības funkcijas (veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu) ietvaros 

esošu pārvaldes uzdevumu veikšanu Viesītes novada pašvaldības domes dibinātajā iestādē - 

Sēlijas Sporta skola - īstenojot profesionālās ievirzes izglītības programmas sportā futbolā  SSG 

(16), SSG (12), MT-2(3), MT-2(6), MT-4(36), MT-5(37), MT-6(39) mācību - treniņu grupās. 

 

2. Deleģēšanas līguma darbības laiks no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim. 

3. Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju parakstīt deleģēšanas līgumu ar Salas novada pašvaldību. 

Atbildīgais par līguma izpildi: Sēlijas Sporta skolas direktors 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei 

14.# 

 

Par  iesniegumu par nomas maksas nepiemērošanuārkārtējās situācijas laikā 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatīts-----------------------, 2020.gada 30.decembra iesniegums, kurā lūdz piešķirt atlaidi telpu nomas 

maksai par frizētavas telpu nomu Viesītes novada pašvaldībai piederošajās telpās Smilšu ielā 2, Viesītē, 

sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktajiem ierobežojumiem friziera pakalpojumu 

sniegšanai.  

Saimnieciskās darbības apgrozījums salīdzinājumā ar 2020.gada oktobri – novembrī ir samazinājies par 

15.27 % , bet decembrī par 31.52 %. No 2020.gada 19.decembra valstī ir aizliegums sniegt friziera 

pakalpojumus. 

Sakarā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu”, ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, un  

Grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par publiskas 

personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai 

samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību",  lai atbalstītu Viesītes novada mazos 

uzņēmējus,  ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 20.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti 

balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris 

Līcis, Pēteris Līcis) , pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 
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             Atbrīvot no telpu nomas maksas 90% apmērā-------------------, par nomātajām telpām Viesītes 

kultūras pilī Smilšu ielā 2, Viesītē laika periodā no 2020.gada 1.decembra līdz ārkārtējās situācijas 

beigām. 

Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai, A.Petjukevičai 

 

15.# 

Par debitoru parādu norakstīšanu 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

Izskatīts Viesītes novada pašvaldības galvenās grāmatvedes Ilonas Strades 2021.gada 18.janvāra 

iesniegums, kurā lūdz atļaut norakstīt no grāmatvedības uzskaites debitoru parādus, kurus nav iespējams 

piedzīt (personas mirušas vai parāds ilgāks par 7 gadiem). Parādu kopējā summa 14553.11 EUR. 

Parādi ir par komunālajiem pakalpojumiem, kas izveidojušies līdz 2020.gada 1.janvārim un pārņemti pēc 

Saukas pagasta padomes un Elkšņu pagasta padomes likvidēšanas un Viesītes novada izveidošanas. Vienai 

personai parāds uz 2010.gada 2.janvāri izveidojies par Saukas ezera zemes nomu. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par grāmatvedību” 2.pantu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu 

Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktu, Latvijas Republikas Civillikuma 

1895.pantu, saskaņā ar Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības metodiku 2019.-2023.gadam “Kārtība 

budžeta iestādēm normatīvo aktu grāmatvedības uzskaites un pārskatu sagatavošanas jomā piemērošanai”, 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 20.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), lai nodrošinātu 

Viesītes novada pašvaldības bilances uzskaitē esošo prasību apmēru (turpmāk-debitoru parādi) precīzu 

atspoguļošanu bilances uzskaitē, atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs 

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

dome NOLEMJ: 

1.Atļaut norakstīt no Viesītes novada pašvaldības bilances uzskaites debitoru parādus, kurus nav iespējams 

piedzīt (personas mirušas vai parāds ilgāks par 10 gadiem) par kopējo summu 14553,11 EUR, saskaņā ar 

pievienoto pielikumu uz 2 lapām, tai skaitā: 

 

1.1. par komunālajiem pakalpojumiem (Saukas pagasta padome un Elkšņu pagasta padome), kas 

izveidojušies līdz 2010.gada 1.janvārim par kopējo summu 14010,16 EUR. 

1.2. par Saukas ezera nomu, parāds uz 2010.gada 2.janvāri 542,95 EUR. 

2.Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumu Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības 

kārtošanu un organizāciju” 241 . punktu, darījums ir attiecināms uz 2020.gada pārskata periodu.    

Pielikumā: Ilgstošie debitoru parādi uz 31.12.2020. uz 2 lapām,  

Izpildei: Galvenajai grāmatvedei 

16.# 

Par grozījumu zemes nomas līgumos  

A.Žuks, J.Līcis, I.Erte, K.Frolova 
 

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

J.Līcis- ierosina izņemt teikumu, ka “Nomas maksu var nomaksāt arī reizi gadā, pirmajā ceturksnī, 

avansa veidā”. Ja persona, gribēs, tāpat var nomaksāt nodokli kaut visu uzreiz, tam teikumam nav 

būtiskas nozīmes. 

Lauksaimniekiem ir neizdevīgi, ka nevar maksāt tikai gada beigās, bet jāmaksā pa ceturkšņiem. 

I.Erte- bet tas nav pareizi, ka nomu maksā reizi gadā, gada beigās, kad jau nomas gads pagājis. 

Deputāti piekrīt J.Līča ierosinājumam izņemt ārā no lēmuma projekta  teikumu “Nomas maksu var 

nomaksāt arī reizi gadā, pirmajā ceturksnī, avansa veidā”. 
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K.Frolova- šis ceturkšņu sadalījums ir SIA “ZZ Dats” ieteikums  sakarā ar administratīvi teritoriālo 

reformu. Lai maksājumi tiktu veikti ceturkšņos, par pirmo pusgadu Viesītes novada pašvaldībai, par otro 

pusgadu – tad  jaunizveidojamai pašvaldībai). 

I.Erte- nepiekrīt šim J.Līča ierosinājumam par projekta labojumu. 

 

A.Žuks – aicina balsot par lēmuma projektu, no tā  izslēdzot teikumu “Nomas maksu var nomaksāt arī 

reizi gadā, pirmajā ceturksnī, avansa veidā”. 

 
Izskatīts nekustamo īpašumu vecākās speciālistes Svetlanas Puzānes 2021.gada 20.janvāra iesniegums par 

grozījumu veikšanu nomas līgumos, ņemot vērā  SIA “ZZ Dats” sniegto informāciju par nomas rēķinu 

sagatavošanu 2021.gadam lietojumprogrammā NOMA sakarā ar strukturālām izmaiņām pašvaldībās, kas 

notiks Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) ietvaros. 

Tā kā ATR paredzētās strukturālās izmaiņas stājās spēkā 2021.gada 1.jūlijā, no šī datuma nomas rēķinos 

jāparāda jaunās pašvaldības rekvizīti un bankas konti. SIA “ZZ Dats” ieteikums ir - 2021.gada sākumā 

nomas rēķinus, ko gatavo NOMA lietojumprogrammā, veidot tikai par pirmo pusgadu. Līdz ar to, jāveic 

grozījumi noslēgtajos nomas līgumos (saraksts pielikumā uz 2 lapām).  

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz Finanšu komitejas 2021.gada 20.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), 

atklāti balsojot, par - 6 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris 

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

Ņemot vērā SIA “ZZ Dats” sniegto informāciju par nomas rēķinu sagatavošanu 2021.gadam 

lietojumprogrammā NOMA: 

 

1. Veikt grozījumu zemes nomas līgumu III.daļas 3.1. punktā un izteikt to šādā redakcijā: 

 

3.1. Nomas maksa maksājama reizi ceturksnī – ne vēlāk kā līdz 31.martam, 15.maijam, 15.augustam 

un 15.novembrim – viena ceturtdaļas apmērā no nomas maksas gada summas. 

 

2. Nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei sagatavot grozījumus zemes nomas līgumos un paziņot 

nomniekiem. 

 

Izpildei: nekustamo īpašumu vecākai speciālistei 

Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

17.# 

Par materiālo atbalstu ēdināšanai Viesītes novadā deklarētajiem izglītojamiem valstī noteiktās 

ārkārtējās situācijas laikā 

___________________________________________________________________________ 

A.Žuks, J.Līcis 

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

J.Līcis- ierosina no 1.punkta izslēgt teikuma daļu “un kuru deklarētā dzīves vieta ir Viesītes novada 

administratīvajā teritorijā”  un pārtikas kartes dot visiem bērniem, neatkarīgi no tā, kur dzīvo, bet mācās 

Viesītes vidusskolā. 

Deputāti piekrīt ierosinājumam un lēmuma projekts tiek koriģēts. 

 

Atbilstoši likumam “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” Ministru kabinets ar 2020.gada 

6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ir izsludinājis visā valsts teritorijā 

ārkārtējo situāciju no 2020.gada 9.novembra līdz 2021.gada 7.februārim ar mērķi ierobežot Covid-19 

izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. 

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

visās izglītības iestādēs un mācības tiek nodrošinātas attālināti. 

Atbilstoši 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 

grozījumiem, no 2021.gada 4.janvāra līdz 5.februārim izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības 

programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas apguve 1.-12.klasē notiek attālināti.  

Lai sniegtu atbalstu skolēniem, kas klātienes mācību laikā saņēma brīvpusdienas, ņemot vērā 

augstāk minēto un Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas 
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izsludināšanu”, saistībā ar to, visā valsts teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju no 2020.gada 9.novembra 

līdz 2021.gada 7.februārim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības 

laikā, un faktu ka izglītības iestādēs mācību process notiek attālināti,  atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons 

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

atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

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

Viesītes vidusskolā (Viesīte un Rite) : 

1.1. no 1. - 4.klasei EUR 15,00 apmērā vienam skolēnam no 2021.gada 25.janvāra līdz 

5.februārim;  

1.2. no 5.-6.klasei EUR 30.00 apmērā vienam skolēnam no 2021.gada 11.janvāra līdz 

5.februārim; 

1.3. no 7-12.klasei EUR 37.50 apmērā vienam skolēnam no 2021.gada 4.janvāra līdz 

5.februārim. 

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

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

visas grupas izglītojamo karantīna. 

3. Uzdot Viesītes vidusskolai organizēt Pārtikas karšu izsniegšanu atbilstoši Viesītes novada Sociālā 

dienesta sagatavotajam sarakstam.  

4. Pārtikas kartes pārtikas preču iegādei jāatprečo  līdz 2021.gada 26.februārim. 

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

 

Izpildei: Viesītes novada Sociālajam dienestam Viesītes vidusskolas direktoram 

Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

18.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 

A.Žuks 
A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ir M.Blitsona ierosinājums izslēgt no projekts 1.punktu 

(par ------------uzņemšanu rindā un dzīvokļa piešķiršanu, jo nav nomaksāts komunālo maksājumu 

parāds). 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks - Ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

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

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

novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" (prot.Nr.2;5), ņemot vērā komunālo 

jautājumu komisijas 20.01.2021. sēdes ierosinājumu, atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita 

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

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

Slēgt beztermiņa īres līgumu ar I.K.------------- dzīvoklim Meža ielā 17-5, Viesītē, Viesītes novadā ar 

01.01.2021., pēc īres līguma noslēgšanas īrniekam un īrnieka ģimenes locekļiem 1 mēneša laikā deklarēties 

jaunajā adresē. 

 

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

 

19.# 

Par īres līgumu pagarināšanu 

A.Žuks, P.Līcis, I.Erte 
A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Ir M.Blitsona ierosinājums no saraksta izslēgt 13.punktu , 

sakarā ar to, ka dzīvoklis Viesītē, Dzelzceļnieku ielā 2-1 ir atbrīvots un nodots. 

 P.Līcis- vai visi šie īrnieki ir prasījuši pagarināt dzīvokļu īres līgumus. 

I.Erte- skaidro juridisko situāciju ar šiem īrniekiem, ka  nav obligāti nepieciešams viņu iesniegums par 

īres līgumu pagarināšanu (līgums ir slēgts, faktiski tur dzīvo, nav izteikuši vēlmi lauzt līgumu, izmanto 

pakalpojumus par dzīvokli, turpinās faktiskās līguma attiecības, jo īrnieki tur dzīvo). Uzskata, ka nav jēgas 
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slēgt terminētos līgumus, ja pēc to termiņa beigām parādnieki netiek likti ārā, vai uzsākta tiesvedība. Ja 

parādnieki būtu likti ārā, tad derētu terminētie līgumi. Terminētie līgumi šobrīd nestrādā. 

J.Līcis- atbalsta, ka tiek slēgti beztermiņa īres līgumi ar īrniekiem. 

 

A.Žuks- Ierosina apstiprināt lēmuma projektu ar labojumu 13.p. 

                                                 

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

risināšanā” 10.pantu un Viesītes novada domes 2011.gada saistošajiem noteikumiem Nr.1 

"Kārtība, kādā Viesītes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" 

(prot.Nr.2;5),  ņemot vērā komunālo jautājumu komisijas 20.01.2021. sēdes ierosinājumu, atklāti 

balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris 

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

 
1. Atļaut slēgt beztermiņa īres līgumus šādiem īrniekiem (62 personas) 

 

2. Atļaut pagarināt īres līgumus līdz 30.04.2021. šādiem īrniekiem (1 personai) 

 

3. Atļaut nepagarināt īres līgumus šādiem īrniekiem (2 personām) 

 

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

 

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

 

20.# 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

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

deklarēto dzīvesvietu viņai piederošajā īpašumā ‘’Ceļmalas’’, Viesītes pag., Viesītes nov., deklarētajai 

personai G.P.---------------  

Pamatots ar to, ka -------------nav tiesiska pamata dzīvot īpašumā. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dokumenti nav iesniegti.  

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

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

paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. 

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

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

2.punktu, atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, 

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

1. Anulēt ziņas par G.P.---------------- deklarēto dzīvesvietu ‘’Ceļmalas’’, Viesītes  pag., Viesītes 

nov., LV 5237. 

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

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

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

 

Zināšanai: iedzīvotāju reģistram, SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, personai. 
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21.# 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

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

deklarēto dzīvesvietu viņai piederošajā īpašumā ‘’Kazes’’, Elkšņu pag., Viesītes nov.,  deklarētajai 

personai B.S.-----------------.  

Pamatots ar to, ka B.S. nav tiesiska pamata dzīvot īpašumā un viņš tajā nedzīvo. 

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

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

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

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

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

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

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

Ziņas ir pārbaudītas un dokumenti pierāda augstāk minēto faktu. B.S. sūtīts brīdinājums ar lūgumu 

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

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

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

paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. 

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

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

2.punktu, atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, 

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

 

1.Anulēt ziņas par B.S. ------------deklarēto dzīvesvietu ‘’Kazes’’, Elkšņu pag., Viesītes nov., LV 

5237. 

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

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

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

 

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

 

22.# 

Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā  

A.Žuks 

 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

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

Saukas pagasta, Sauka, ‘’Māja Nr.2’’. ------------------ir iesniedzis iesniegumu, ka vēlas nopirkt viņa īrēto 

dzīvokli. 

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

pirmpirkuma tiesības dzīvokļu īrniekiem. 

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

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

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

prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu. 

Samaksa veicama euro. 

Veicot atsavināmā dzīvokļu īpašumu tirgus novērtējumu, sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs  

dzīvoklim Nr.12 noteicis  vērtību EUR 1300.00 (viens tūkstotis trīs simti euro  un 00 centi),  kadastrālā 

vērtība ir EUR 1645.00 (viens tūkstotis seši simti četrdesmit pieci euro un 00 centi), līdz ar to pārdošanas 

vērtība nosakāma EUR 1645.00 (viens tūkstotis seši simti četrdesmit pieci  euro un 00 centi). Par 
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dokumentu sagatavošanu atsavināšanai Viesītes novada pašvaldība ieguldījusi EUR 211.20 (divi 

simti vienpadsmit euro un 40 centus).  

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta 

trešo daļu un ceturto daļu, un likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, domes 

Attīstības, lauksaimniecības un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2021.gada 20.janvāra 

sēdes ierosinājumu, atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris 

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

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

576/116077 (pieci simti septiņdesmit sešas viens simts sešpadsmit tūkstoši septiņdesmit septītās)  

domājamās daļas no būves un zemes (turpmāk –dzīvokļa īpašums), kas atrodas Viesītes novads, Saukas 

pagasts, Sauka, ‘’Māja Nr.2’’, ar dzīvokļa īpašuma kadastra numuru 56889000014, izmantojot 

pirmpirkuma tiesības kā dzīvokļa īrniekam. 

2. --------------veikt samaksu par dzīvokļa īpašumu EUR 1645.00 (viens tūkstotis seši simti 

četrdesmit piecus euro un 00 centus), un izdevumus par dokumentu sagatavošanu pārdošanai EUR 

211.20, ieskaitot naudu Viesītes novada pašvaldībai, A/s SEB banka, kods UNLALV2X009, konts 

LV66UNLA0009013130395. 

3. Pēc pirkuma summas samaksas deleģēt novada domes priekšsēdētāju noslēgt pirkuma līgumu un  

parakstīt nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu nodaļai.  

4. ---------------visas darbības, lai nostiprinātu īpašuma tiesības zemesgrāmatā. 

Izpildei: pašvaldības juristei  

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

 

 

23.# 

Par Ūdenstilpes nomas līguma pagarināšanu  

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 
Ir saņemts Biedrības ‘’Saukas Dabas Parka Biedrība’’, reģ. Nr.40008079842, juridiskā adrese: 

‘’Pagastmāja’’, Lone, Saukas pag., Viesītes nov., LV- 5224, 2020.gada 16.decembra iesniegums par 

Ūdenstilpes nomas līguma  Saukas ezeram pagarināšanu uz 10 gadiem. 

Spēkā esošais nomas līgums noslēgts ar Viesītes novada domes 2009.gada 28.decembra lēmumu 

Nr.17 (prot.Nr.13) uz 12 gadiem, tas ir, līdz 2021.gadam (ieskaitot). 

Publiskas personas ūdenstilpe iznomājama pamatojoties uz Ministru kabineta 22.11.2015. 

noteikumiem Nr.799 ‘’Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība’’. 

Viesītes novada pašvaldības 2017.gada 15.marta Saistošie noteikumi Nr.4/2017 “Licencētās 

makšķerēšanas nolikums Saukas ezerā” (precizēti ar Viesītes novada domes 2017.gada 12.aprīļa lēmumu 

) ir spēkā līdz 2023.gada  30.maijam.  

Līdz ar to, nav pamata nomas līgumu pagarināt uz 10 gadiem, bet ir priekšlikums pagarināt nomas 

līgumu uz saistošo noteikumu darbības laiku. Nomas līgums pagarināms, pretējā gadījumā jāizbeidz 

saistošie noteikumi. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu,  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 22.11.2015. noteikumiem Nr.799 ‘’Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 

medību kārtība’’, Viesītes novada pašvaldības 2017.gada 15.marta Saistošajiem noteikumiem Nr.4/2017 

“Licencētās makšķerēšanas nolikums Saukas ezerā”  (precizēti ar Viesītes novada domes 2017.gada 

12.aprīļa lēmumu), domes Attīstības, lauksaimniecības un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas 

komitejas 2021.gada 20.janvāra sēdes ierosinājumu, atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita 

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

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

         Pagarināt Biedrībai ‘’Saukas Dabas Parka Biedrība’’, reģ. Nr.40008079842, jurid.adrese: 

‘’Pagastmāja’’, Lone, Saukas pag., Viesītes nov., LV 5224  Ūdenstilpes nomas līgumu Saukas ezeram 

uz Viesītes novada pašvaldības 2017.gada 15.marta Saistošo noteikumu Nr.4/2017 “Licencētās 
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makšķerēšanas nolikums Saukas ezerā”  (precizēti ar Viesītes novada domes 2017.gada 12.aprīļa lēmumu) 

darbības laiku – līdz 2023.gada 30.maijam. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei  

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, biedrībai 

 

 

24.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās nomas zemes vienības, kas 

atrodas Viesītes novada Saukas pagastā nekustamā īpašumā “Jaunsauka”, nomas tiesību 

izsoli un izsoles noteikumu Nr.2021/8 apstiprināšanu  

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 
Saņemts 2020.gada 3.decembra I.B.----------------- iesniegums par nomas līguma turpināšanu uz 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56880060036, kā ----------mantiniecei. Uz zemes vienības 

atrodoties  piederējušas  pagaidu būves. 

Zemes vienība atrodas Viesītes novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā ‘’Jaunsauka’’, 

Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr. 56880060036, nomas zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

568800600368008, ar platību 0,1334 ha. 

Izskatot dokumentus, nav konstatēta būvju juridiska piederība tēvam, ne arī tās tikušas mantotas, 

lai gan faktiski  pagaidu būves ir. Līdz ar to nekādas pirmtiesības vai kādas citas tiesības uz zemesgabala 

nomu iesniedzējai nav. 

Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350’’ Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesību noteikumi’’32.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro 

rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles 

atklātumu un dokumentē izsoles procedūru. 

Iesniedzējai ir tiesīga piedalīties izsolē. 

Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350’’ Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesību noteikumi’’33.punkts nosaka publicējamo informāciju par izsoles objektu un 

34.punkts nosaka, ka informācijas  publicēšanas vieta ir publiskas personas tīmekļvietne. 

Saskaņā ar 44.punktu, izsole skaitās par notikušu, ja pieteicies kaut viens pretendents. Tad nomas 

objektu iznomā par sākuma cenu. 

Ir noteikta zemes vienības kvadrātmetra izsoles tirgus cena, taču noteikumu 31.punkts nosaka, ka 

pašvaldība savos saistošajos noteikumos ir tiesības noteikt lielāku nomas maksu par pašvaldības 

neapbūvētajiem zemesgabaliem, nekā minēts noteikumos. Un tirgus vērtības cena ir mazāka kā saistošajos 

noteikumos noteikts. Noteikumi nosaka, ka zemei, kura pieguļ pie ezera krasta līnijas nomas maksa ir 

120% no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā. Līdz ar to solis tiek noteikts 0,1 % no kadastrālās 

vērtības. 

Jāapstiprina izsoles noteikumi.  

Izsole tiks rīkota 2021.gada 5.februārī, plkst. 8.30. 

 Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu,  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350’’ Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību 

noteikumi’’31, punktu, 32.punktu, 33.punktu, 34.punktu un 44.punktu , Viesītes novada pašvaldības 

11.11.2010. saistošo noteikumu ‘’Viesītes novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo neapbūvēto zemes 

gabalu, par kuriem tiek paredzēta paaugstināta nomas maksas procentu likme, iznomāšanas kārtība’’ 

3.1.apakšpunktu, domes Attīstības, lauksaimniecības un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas komitejas 

2021.gada 20.janvāra sēdes ierosinājumu, atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, 

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

novada dome NOLEMJ: 

1.Izsolīt nomas tiesības uz Viesītes novada pašvaldībai piederošo zemes vienību Viesītes nov., 

Saukas pag., ar nomas kadastra apzīmējumu 568800600368008, ar platību 0.1334 ha, kas atrodas Viesītes 

novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā ‘’Jaunsauka’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar 

kadastra Nr. 56880060036. 
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2. Noteikt nomas sākuma cenu 120% no nomas objekta kadastrālās vērtības.   

3. Izsoles solis 0.1 % no kadastrālās vērtības. 

4. Apstiprināt izsoles noteikumus Nr.2021/ 8. 

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

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

īpašumu vecākā speciāliste Svetlana Puzāne 

6. Ievietot paziņojumu tīmekļvietnē www.viesite.lv. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei  

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

 

                    
Pielikums 

Viesītes novada domes 

2021.gada 28.janvāra lēmumam Nr.24; prot.Nr.1 

APSTIPRINĀTS 

Viesītes novada pašvaldības 

domes sēdē 2021.gada 28.janvārī 

 

VIESĪTES NOVADA PAŠAVALDĪBAI PIEKRITĪGĀS  NEAPBŪVĒTĀS NOMAS ZEMES 

VIENĪBAS, KAS ATRODAS VIESĪTES NOVADA SAUKAS PAGASTĀ NEKUSTAMAJĀ 

ĪPAŠUMĀ ‘’JAUNSAUKA’’, 

 IZSOLES NOTEIKUMI Nr.2021/ 8 

Viesītes novada Viesītē 

1. Vispārīgie noteikumi 

     1. Noteikumi nosaka kārtību kādā notiek Viesītes novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes 

vienības ar nomas kadastra apzīmējumu 568800600368008, ar platību 0.1334 ha, kas atrodas Viesītes 

novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā ‘’Jaunsauka’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar 

kadastra Nr. 56880060036, (turpmāk – zemes vienība), zemes nomas tiesību (turpmāk – Objekts) iegūšanu 

izsolē- zemes noma atklātā, mutiskā izsolē, ar augšupejošu soli personai, kura par izsoles objektu piedāvā 

visaugstāko nomas maksu. 

     2. Izsole notiek  ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu” 1.pantu, 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, otrās 

daļas 3. punktu, Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem ‘’Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi’’ 31, punktu, 32.punktu, 33.punktu, 34.punktu un 44.punktu un Viesītes 

novada pašvaldības 11.11.2010. saistošo noteikumu ‘’Viesītes novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo 

neapbūvēto zemes gabalu, par kuriem tiek paredzēta paaugstināta nomas maksas procentu likme, 

iznomāšanas kārtība’’ 3.1.apakšpunktu.   

 3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt zemes nomas tiesību izsoles dalībniekiem atklātu un vienādu 

iespēju zemes nomas tiesību iegūšanu uz Viesītes novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes gabalu, 

kā arī nodrošināt pretendentu izvēles procesa caurspīdīgumu, nodrošinot „Iespējami augstāko cenu ” 

likuma „ Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” izpratnē. 

 4. Izsoli organizē un veic Viesītes novada domes apstiprināta izsoles komisija. Ar izsoles 

noteikumiem var iepazīties interneta Viesītes novada pašvaldības mājas lapā un Viesītes novada domē. 

 5. Kontaktpersona zemes nomas tiesību izsoles jautājumos izsoles  Ināra Erte, telefons 65245374, 

mob.tel.26424109 

    6. Izsoles vieta un laiks – izsole notiks Viesītes novada domes telpās Viesītē, Brīvības ielā 10,  

2021.gada 5.februārī, plkst.8.30  

 7. Izsoles veids – mutiska, atklāta, ar augšupejošu soli. 

 8. Zemes vienības izmantošanas mērķis – rekreācija, zemes izmantošanas kods  0501, kas atbilst 

Viesītes novada teritorijas plānojumam. 

http://www.viesite.lv/
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 9. Zemes nomas līguma termiņš 10 (desmit) gadi. 

 10. Zemesgabals  reģistrēts zemesgrāmatā. 

 11. Izsoles sākuma cena ir 120% no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā. 

Uz 2021.gada 1.janvāri zemes vienības kadastrālā vērtība ir EUR 73,76, 120 % ir EUR  88.51.  

  12. Nomas tiesību izsoles minimālais solis ir 0.1% no kadastrālās vērtības. 

 13. Informācija par zemes nomas tiesību izsoli tiek publicēta pēc Viesītes novada domes lēmuma 

pieņemšanas mājaslapā  www.viesite.lv un paziņojums par izsoli izliekams pie pašvaldības informācijas 

stendiem. 

2. IZSOLES DALĪBNIEKI 

 14. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska persona vai juridiska persona), kurš saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt izsolāmo mantu un kuram nav nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par Viesītes novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. 

3. IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA 

 15. Dalībnieku reģistrācija izsolei tiek veikta līdz 2021.gada 4.februārim, darba laikā, Viesītes 

novada pašvaldības administrācijas ēkā- kancelejā. 

 16. Fiziska persona iesniedz šādus dokumentus: iznomātājam adresētu pieteikumu, kurā norādīts 

vārds, uzvārds, personas kods,  deklarētās dzīves vietas adrese, nomājamā zemesgabala kadastra 

apzīmējums, platība,  zemes nomāšanas laikā plānotā darbība. 

 17. Juridiska persona reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus: iznomātājam adresētu 

pieteikumu, juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, nomājamā 

zemesgabala nosaukums, platība, kadastra apzīmējums un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība; 

 18. Izsolē nevar piedalīties pretendents, kuram ir nenokārtotas saistības ar Viesītes novada 

pašvaldību un tās iestādēm un uzņēmumiem. 

19.Izsoles komisija sastāda dalībnieku sarakstu, iekļaujot tajā personas , kuras ir izpildījušas izsoles 

priekšnoteikumus (šo noteikumu 16-18, 22-24. punkts). Izsoles dalībnieku sarakstā norādītas šādas ziņas: 

 19.1. dalībnieka kārtas numurs; 

 19.2. komersanta pilns nosaukums vai fiziskas personas vārds un uzvārds; 

 19.3.reģistrācijas nr. vai personas kods; 

 20. reģistrētam izsoles dalībniekam (uzrādot pasi) vai tās pilnvarotajai personai , uzrādot pasi un 

pilnvaru, izsniedz reģistrācijas apliecību, kurā norādīta šāda informācija; 

 20.1. dalībnieka kārtas Nr. ; 

 20.2. komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskas personas vārds; 

 20.3. uzvārds un personas kods; 

 20.4. izsoles dalībnieka pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods; 

 20.5. izsoles dalībnieka adrese un telefons; 

 20.6. izsoles vieta un laiks; 

 20.7. izsolāmā zemesgabala sākotnējās nomas maksas apmērs gadā; 

 20.8. izsniegšanas datums, vieta un izsniedzēja paraksts. 

 21. Ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem un to skaitu neizpaužot  līdz izsoles sākumam.   

4. IZSOLES KĀRTĪBA 
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 22. Izsole notiek, ja uz to ir pieteikusies, noteiktajā kārtībā reģistrējies un ierodas vismaz viens 

Dalībnieks vai viņa pilnvarota persona. Dalībnieki pirms izsoles sākšanas tiek iepazīstināti ar izsoles 

noteikumiem, ko apliecina ar saviem parakstiem dalībnieku sarakstā. 

 23. Ja uz izsoli ierodas tikai viens reģistrētais izsoles dalībnieks, zemes nomas tiesības iegūst 

izsoles  vienīgais dalībnieks, ja viņš ir pārsolījis izsoles objekta sākumcenu vismaz par vienu soli. 

 24. Izsoles dalībnieki vai viņu pilnvarotās personas pie ieejas uz izsoli uzrāda personu apliecinošu 

dokumentu un pilnvaru, ja tā nepieciešana. 

 25. Izsoles organizētājs protokolē izsoles norisi. Izsoles protokolam kā pielikumu pievieno 

dalībnieku sarakstu. 

 26. Izsoles noteikumos noteiktajā laikā izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo izsoles objektu, 

paziņo iznomāšanas sākumcenu un izsoles paaugstinājuma soli, par kādu nomas maksa paaugstināma ar 

katru  nākamo solījumu. 

 27. Solīšanas gaitā dalībnieki paceļ savu reģistrācijas kartīti un nosauc solīto maksu. Izsoles 

vadītājs nosauc solītās reģistrācijas numuru un piedāvāto nomas maksu. Kad neviens no dalībniekiem 

augstāku nomas maksu vairs nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko nomas maksu 

un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura piesitiena zemes  nomas tiesības uzskatāmas par nosolītām. 

 28. Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar parakstu  jāapstiprina sava 

pēdējā solītā cena. 

 29. Dalībnieks, kurš pēdējais piedāvājis augstāko nomas maksu, pēc nosolīšanas nekavējoties 

uzrāda savu reģistrācijas apliecību un ar parakstu protokolā  apliecina tajā norādītās nomas maksas 

atbilstību nosolītajai. 

 30. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis attiecīgo izsoles objektu, bet atsakās parakstīties protokolā, 

atsakās arī no nosolītā objekta. Tiesības slēgt zemes nomas līgumu iegūst nākamais solītājs, kurā nosolījis 

lielāko nomas maksu. 

 31. Izsoles organizētājs pieņem lēmumu no izsoles dalībnieku saraksta svītrot izsoles dalībnieku, 

kurš atteicies no nosolītā objekta un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas maksa un drošības nauda. 

 32. Sūdzības par izsoles organizētāja darbībām un izsoles norisi iesniedzamas Viesītes novada 

domei. 

5. IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA 

 33. Izsoles protokolu sastāda trijos eksemplāros. Pirmais eksemplārs paliek nosolītājam, otro 

iesniedz domei, trešais izsoles dokumentos. 

 34. Izsoles komisija  izsoles protokolu iesniedz apstiprināšanai  domes sēdē. 

 35. Izsoles rezultātus apstiprina Viesītes novada dome, pirmajā domes sēdē no izsoles dienas, 

pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu ar izsoles 

uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju. 

 36. Izsoles uzvarētājs iegūst tiesības slēgt nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem. Zemes nomas 

līgumā tiek iekļauta nosolītā zemes nomas maksa. 

 37. Papildus nosolītajai zemes nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis 

un nekustamā īpašuma nodoklis LR normatīvajos aktos paredzētajā  apmērā un kārtībā. Nomas maksa 

jāsāk maksāt no līguma noslēgšanas dienas. 

 38. Viesītes novada dome un izsoles uzvarētājs 10 (desmit) dienu laikā pēc izsoles rezultātu 

apstiprināšanas un Apvienotās finanšu komitejas pozitīva lēmuma saņemšanas, slēdz nomas līgumu. 

6. NENOTIKUŠAS, SPĒKĀ NEESOŠAS UN ATKĀRTOTAS IZSOLES 

 39. Izsoles organizētājs atzīst izsoli par nenotikušu , ja: 

 39.1. uz  izsoli neierodas neviens reģistrētais izsoles dalībnieks; 

 39.2. neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem nenosola sākumcenu. 
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 40. Ja izsole nav notikusi vai izsoles noteikumos minētajā termiņā neviens pretendents nav 

pieteicies piedalīties atklātā izsolē, dome tuvākajā domes sēdē lemj par turpmākajām darbībām. 

 41. Izsoli par spēkā neesošu var atzīt dome, ja; 

 41.1. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanos izsolē vai nepareizi 

noraidīts kāds pārsolījums; 

 41.2. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē; 

 42. Ja izsole, pamatojoties uz šo noteikumu 41.punktā minētajiem nosacījumiem, atzīta par spēkā 

neesošu, Dome nedēļas laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                            Alfons Žuks  

25.# 

Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa uzturēšanai 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

2020.gada 16.decembrī ir saņemts M.C.--------- iesniegums, kurā viņa lūdz nodot īpašumā bez 

atlīdzības atbilstošas domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800040163, viņam 

piederošā dzīvokļa Nr.3, kas atrodas  ‘’Druviņas 6’’, Cīruļi, Rites pag.,  Viesītes nov., uzturēšanai.   

Šīs domājamās daļas ir 648/10797 no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800040163 ar platību 

0,644 ha. 

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

māju privatizāciju” 75.panta 4.p., domes Attīstības, lauksaimniecības un nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2021.gada 20.janvāra sēdes ierosinājumu, atklāti balsojot, par- 7 balsis 

(Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis), 

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

1.Nodot bez atlīdzības 648/10797 domājamās daļas no zemes vienības 0.644 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 56800040163 ---------------dzīvokļa Nr.3, kas atrodas ‘’Druviņas 6’’,  Cīruļi, Rites pag., 

Viesītes nov.,  uzturēšanai. 

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

Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei  

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, personai 

 

 

26.# 

Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa uzturēšanai 

A.Žuks 

 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

2020.gada 23.decembrī ir saņemts S.S.------------ iesniegums, kurā viņa lūdz nodot īpašumā bez 

atlīdzības atbilstošas domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800040163, viņam 

piederošā dzīvokļa Nr.16, kas atrodas  ''Druviņas 6’’, Cīruļi, Rites pag.,  Viesītes nov., uzturēšanai.   

Šīs domājamās daļas ir 484/10797 no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800040163 ar platību 

0,644 ha. 

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

māju privatizāciju” 75.panta 4.p., domes Attīstības, lauksaimniecības un nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2021.gada 20.janvāra sēdes ierosinājumu, atklāti balsojot, par- 7 balsis 

(Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis) , 

pret-nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 
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1.Nodot bez atlīdzības 484/10797 domājamās daļas no zemes vienības 0.644 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 56800040163 -----------------dzīvokļa Nr.16, kas atrodas ''Druviņas 6’’,  Cīruļi, Rites pag., 

Viesītes nov.,  uzturēšanai. 

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

 

Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei  

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, personai 

 

27.# 

Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa uzturēšanai 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

2021.gada 13.janvārī saņemts VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils biroja vadītājas informācijā 

par Viesītes novada domes 11.10.2020. lēmumu Nr. 42 (protokols nr. 13)  “Par zemes nodošanu īpašumā 

bez atlīdzības”, kurā pieņemts lēmumus par zemes nodošanu -------------bez atlīdzības  dzīvokļa Nr.1 

uzturēšanai, bet saskaņā ar savulaik noslēgto vienošanas ar padomju saimniecību  “Druvas” ---------------

atsavināts dzīvoklis Nr.11 dzīvojamā mājā “Cīruļi 4”, Cīruļi, Rites pagastā.  

Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta 4.p., 

domes Attīstības, lauksaimniecības un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2021.gada 

20.janvāra sēdes ierosinājumu, atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs 

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

dome NOLEMJ: 

1. Atcelt Viesītes novada domes 22.10.2020. lēmumu Nr. 42 “Par zemes nodošanu īpašumā bez 

atlīdzības” 

2.  Nodot bez atlīdzības 372/5862 domājamās daļas no zemes vienības 0.3130 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 56800040156 -----------------dzīvokļa Nr.11, kas atrodas “Cīruļi4’’, Cīruļi, Rites pag., Viesītes 

nov.,  uzturēšanai. 

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

 

Izpildei: nekustamo īpašumu vecākajai speciālistei  

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai, personai 

 

28.# 

Par zemes nomas  līgumu slēgšanu  

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

1) Ir saņemts 28.12.2020. V.N.----------- iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz daļu no zemes 

vienības Elkšņu  pagastā ar kadastra apzīmējumu 56580020135 0,2 ha  platībā un zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 56580020152 0,1 ha platībā.. 

2) Ir saņemts 17.12.2020. M.Š.------------ iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz daļu no zemes 

vienības Rites  pagastā ar kadastra apzīmējumu 56800040262  4,5 ha platībā. 

3) Ir saņemts 07.01.2021. B.K.------------ iesniegums par nomas tiesību piešķiršanu uz daļu no zemes 

vienības Rites  pagastā ar kadastra apzīmējumu 56880040140  3,5 ha platībā. 

 

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

tiesību noteikumi ’’ 29.punkts nosaka, ka nav jārīko zemes nomas izsole, ja tiek iznomāts neapbūvēts 

zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai 

ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem. Faktiski tie ir mazdārziņš. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20. punkts nosaka, ka pašvaldība, 

kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas 

ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo 
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mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 EUR vai 0,1% no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, 

tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums. 

Lai Viesītes novada pašvaldība varētu pagarināt zemes nomas līgumu un iznomāt zemes vienību, ir 

nepieciešams apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums par Viesītes novada pašvaldības 

darījuma atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai. 

 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu,  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu, 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20. punktu, Latvijas Republikas 

Ministru kabineta noteikumu Nr.350’’ Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi’’ 

29.2 un 29.8., apakšpunktu, 53.punktu,  domes Attīstības, lauksaimniecības un nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas komitejas 2021.gada 20.janvāra sēdes ierosinājumu, atklāti balsojot, par- 7 balsis 

(Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis) , 

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

1.Slēgt zemes nomas līgumu ar V.N.----------, uz daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

56580020135 0,2 ha platībā un  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56580020152 0,1 ha platībā. līdz 

2025.gada 31.decembrim. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu ar M.Š.----------  uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56800040262 

4,5 ha platībā līdz 2025.gada 31.decembrim. 

3. Slēgt zemes nomas līgumu ar B.K.---------------- uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

56880040140 3,5ha platībā līdz 2025.gada 31.decembrim. 

 

4. Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lūgt sniegt atzinumu par darījuma atbilstību administratīvi 

teritoriālai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai.  

 

29.# 
 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Salātnieki’’, Saukas pag., Viesītes 

nov. 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Izskatīts SIA ‘’Sidrabe Agro’’, reģ. Nr. 40203152065, jurid.adrese: Blaumaņa iela 8-2, Koknese, 

Kokneses pag., Kokneses nov., LV 5113,  iesniegums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

56880070107, ar platību 7,4 ha,  atdalīšanu  no tai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Salātnieki’’, Saukas 

pag.,  Viesītes nov., ar kadastra numuru 56880070086, kā arī tiek lūgts atdalītajai zemes vienībai piešķirt 

nosaukumu : ‘’Salātnieku pļava’’, Saukas pag., Viesītes nov. 

Konstatēts, ka zemes ierīcība šeit nav nepieciešama. Iecere nav pretrunā ar Viesītes novada teritorijas  

plānojumu. 

Izskatot  iesniegumu un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Viesītes novada 

pašvaldības 20.06.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.2019/3 (prot. Nr.7;1.8#) „Viesītes novada 

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

lauksaimniecības un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2021.gada 20.janvāra sēdes 

ierosinājumu, atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris 

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

1.Atļaut SIA ‘’Sidrabe Agro’’, reģ. Nr. 40203152065, jurid.adrese: Blaumaņa iela 8-2, Koknese, 

Kokneses pag., Kokneses nov., LV 5113, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56880070107,  ar 

platību 7,4 ha,  no tai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Salātnieki’’, Saukas pag., Viesītes nov., īpašuma 

kadastra numuru 56880070086. 

2. Atdalītajai  zemes vienībai piešķirt nosaukumu: ‘’Salātnieku pļava’’, Saukas pag., Viesītes nov. 
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    Noteikt lietošanas mērķi: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

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

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei  

Zināšanai: SIA “Sidrabe Agro” 

 

30.# 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

 “Vētras’’, Rites pag., Viesītes nov. 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Saņemts SIA “Austrumu mērnieks’’, reģ. Nr. 42403037206, jurid. adrese: ‘Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas 

nov. LV-5701, iesniegums par izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ‘’Vētras’’, Rites 

pag.,  Viesītes nov.,  īpašuma kadastra Nr. 56800060042, zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 

56800060042. 

Pamatojoties uz SIA “Austrumu mērnieks’’, reģ. Nr. 42403037206, jurid. adrese: ‘Raiņa iela 16A, Ludza, 

Ludzas nov. LV-5701 iesniegumu, Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem 

Nr.505 ‘’Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi’’11.6. punktu, Viesītes novada pašvaldības 

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

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

nekustamo īpašumu apsaimniekošanas komitejas 2021.gada 20.janvāra sēdes ierosinājumu, atklāti 

balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris 

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

  1.Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā  īpašuma ‘’Vētras’’, Rites pag., 

Viesītes nov., īpašuma kadastra numurs 56800060042, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  

56800060042: 

1.1.Zemes vienībai N.1  10,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56800060096 saglabāt  nosaukumu un 

adresi ‘’Vētras’’, Rites  pag., Viesītes nov.; 

        Noteikt zemes lietošanas mērķis: 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība. 

1.2. Zemes vienībai N.2   4,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56800060097  un  zemes vienībai Nr.3   

4,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56800060098, piešķirt  nosaukumu ‘’Vētru Lauks’’, Rites  pag., 

Viesītes nov., izveidojot jaunu īpašumu ar divām zemes vienībām. 

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

 

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

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei  Zināšanai: SIA “Austrumu mērnieks”  

31.# 

 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Saukas arodvidusskolas 

Saukas krustceles” , Saukas pag., Viesītes nov., sadalīšanu 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

               Saņemti Saukas pag. M.Malcenieka Z/S “Ielejas”, un  Z/S “Lejas Palsāni”,  iesniegumi, kuros 

tiek lūgts uzsākt nekustamā īpašuma “Saukas arodvidusskolas Saukas krustceles”, Saukas pag., Viesītes 

nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56880060040, nomas daļas, atsavināšanas procesu.  
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      Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra likumu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas 11.punktu, 

LR Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumiem Nr.263  „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu 

aktualizācijas noteikumi”, Viesītes novada pašvaldības 20.06.2019. saistošajiem  noteikumiem Nr. 2019/3 

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

apbūves noteikumi’’, domes Attīstības, lauksaimniecības un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas 

komitejas 2021.gada 20.janvāra sēdes ierosinājumu, atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita 

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

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1.Sadalīt Viesītes novada pašvaldībai piederošo nekustamo  īpašumu “Saukas arodvidusskolas 

Saukas krustceles”, Saukas pag., Viesītes nov. īpašuma kadastra numurs 56880060040,  zemes vienības 

kadastra apzīmējumu 56880060040, divās  zemes vienībās saskaņā zemes nomas plāniem, izstrādājot 

zemes ierīcības projektu.  

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

vienībai ar kadastra apzīmējumu 56880060040 sadalīšanai. (Darba uzdevums un nosacījumu pievienoti 

pielikumā Nr.1) 

  

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

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei  

Zināšanai: zemnieku saimniecībām 

32.# 
Par atļaujas izsniegšanu šautuves ierīkošanai. 

A.Žuks 

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

Deputātiem iebildumu nav. 

 

2020.gada 30.septembrī ir saņemts iesniegums no I.A.----------- par to, ka viņš lūdz izsniegt atļauju otrās 

kategorijas šautuves (šautuves stenda) izveidei un darbībai viņam piederošajā īpašumā.  

Saskaņā ar Jēkabpils rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas nodalījumu Nr.581, nekustamā īpašuma 

‘’Ezerziemeļi’’, Viesītes pag., Viesītes nov., kadastra Nr. 56350120015, īpašnieks ir I.A.. 

2020.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.494 ‘’Šautuvju izveidošanas un darbības, kā arī 

treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumu’’ Noteikumu 16.punkts 

nosaka, ka lai saņemtu atļauju otrās vai trešās kategorijas šautuves  izveidošanai un darbībai, fiziska vai 

juridiska persona iesniedz vietējā pašvaldībā iesniegumu. 

Noteikumu 18.punktā noteikts, ka saņemot iesniegumu, vietējā pašvaldība pārbauda, vai tajā norādītas 

visas pieprasītās ziņas un pievienoti visi noteikumu 17.punktā minētie dokumenti. Pārbaudot iesniegumu 

un tam pievienotos dokumentus, Dome secina, ka noteikumu 16.un 17.punktā noteiktās prasības ir 

ievērotas. Ir saņemts būvvaldes atzinums par šautuves (šaušanas stenda) atbilstību normatīvo aktu 

prasībām būvniecības jomā, kā arī noteikumu II daļā noteiktajām prasībām, kā arī Valsts drošības dienesta 

atzinums par to, ka Ivans Andruškevičs drīkst ierīkot šautuvi. 

---------norāda, ka šaušanas sporta speciālists būs D.U.------- šaušanas sporta speciālista sertifikāta nr. 534. 

Tiek norādīts, ka tiks izveidots otrās kategorijas šaušanas stends (automātiskais tranšeju šaušanas stends), 

šaušanai ar gludstobra ieroci ar skrošu lādiņu, kur skrošu diametrs nepārsniedz 2,5 mm.  

Noteikumu 21.punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc atļaujas izsniegšanas  

publicē savā tīmekļvietnē informāciju par izsniegtajām  atļaujām. 

Viesītes novada dome nevarēja izskatīt noteiktajā laikā jautājumu par atļaujas izsniegšanu, jo pieprasītie 

atzinumi tika saņemti tikai 2020.gada decembra mēnesī. 

Ņemot vērā minētos apstākļus, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, 2020.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.494 ‘’Šautuvju izveidošanas un 

darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumu’’ 16, 17., 
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18 un 21.punktiem, domes Attīstības, lauksaimniecības un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas 

komitejas 2021.gada 20.janvāra sēdes ierosinājumu, atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita 

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

nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

               Izsniegt -------------------atļauju uz nenoteiktu laiku otrās kategorijas šautuves  

(automātiskais tranšeju šaušanas stends) darbībai, šaušanai ar gludstobra ieroci ar skrošu lādiņu, 

kur skrošu diametrs nepārsniedz 2,5 mm.  

Zināšanai  I----------------- 

33.# 

Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2021/3 

 „Par Viesītes novada pašvaldības 2021.gada budžetu” apstiprināšanu 

 
A.Žuks, K.Frolova 

K.Frolova- ziņo par sagatavoto Viesītes novada pašvaldības 2021.gada budžeta projektu. Budžeta 

projekts tika sūtīts deputātiem izskatīšanai. Tā pat arī, tas tika izskatīts atsevišķā sēdē, kas notika attālināti 

18.janvārī (deputāti un iestāžu vadītāji). 

J.Līcis- ir priekšlikums vēlreiz izskatīt budžeta izdevumus pa struktūrvienībām, nav skaidrības par 

atsevišķām izdevumu pozīcijām, kāpēc tām ir pieaugums salīdzinot ar 2020.gadu. 

A.Žuks- Jau novembra mēnesī tika nosūtīts pārskats (10 mēnešu) par 2020.gada izdevumiem, līdz ar to, 

tur nebija klāt novembra un decembra izdevumu. Tagad plānotajā izdevumu daļā 2021.gada budžetam 

(biroja precēm un degvielai) struktūrvienībām plānoti mazāki izdevumi nekā 2020.gadā.. 

Deputāti vēlreiz izskata budžeta izdevumu daļas pozīcijas. Finansiste un domes priekšsēdētājs sniedz 

skaidrojumu par tām. 

Debates var klausīties pašvaldības mājaslapā www.viesite.lv  sadaļā Pašvaldība - Protokoli (2021.gada 

28.janvāra sēdes protokola Nr.1 audioieraksts). 

J.Līcis- vajag sakārtot Saukas ciema attīrīšanas iekārtas un tikai tad pludmales kārtot. Nepiekrīt, ka šogad 

tiek renovēts Elkšņu kultūras nama jumts, svarīgāk būtu tur ieguldīt naudu katlu mājas sakārtošanā, lai var 

kurināt ar granulām, nevis algot kurinātājus. 

Tāpat arī, vajadzētu pašvaldībai remontēt brīvos dzīvokļus, lai tos piešķirtu jaunajiem speciālistiem.  

P.Līcis- iebilst stāvlaukumu sakārtošanai Saukas ciemā pie daudzdzīvokļu mājām, tas nav nepieciešams. 

Piekrīt, ka jāsakārto Saukas ciema attīrīšanas iekārtas. Atpūtas vieta Lonē pie Dūņupes ir nepieciešama. 

Vispirms būtu jāsakārto Sēlijas Sporta skolas sporta zāles jumts un tad jākārto Elkšņu kultūras nama un 

pagastmājas jumts. Uzskata, ka sporta zāles jumta sakārtošana ir svarīgāka nekā Elkšņu kultūras nama 

jumta renovācija. 

V.Elksne- nepiekrīt, uzskata, ka stāvlaukums Saukas ciemā ir jāsakārto un arī Elkšņu kultūras nama jumts 

ir jāsakārto. Ir pārdoti izsolē Elkšņu pagasta īpašumi, tas jau gandrīz arī sedz šos jumta izdevumus. 

P.Līcis- vai nepieciešami līgumi ar TV par sižetu filmēšanu, tos jau neredz. Vajag ielikt šos sižetus 

mājaslapā, kā arī vairāk pašam darbiniekam rakstīt mājaslapā, ne tikai pārpublicēt informāciju. 

J.Līcis- priekšlikums iegādāties kultūras iestāžu vajadzībām 8-vietīgu transporta līdzekli, pārrēķināt 

savstarpējo norēķinu izdevumus, jo no 1.jūlija ar Jēkabpils pilsētu, Aknīsti nebūs savstarpējie norēķini., 

tāpat arī viesītes vidusskolas ēdnīcai iegādāties ēdnīcas aprīkojumu. Vasaras mēnešos varētu rīkot dažādas 

nometnes.  

A.Žuks- uzklausīti priekšlikumi un ierosinājumi.  

Aicina balsot par Viesītes novada pašvaldības 2021.gada budžeta projektu. 

 

http://www.viesite.lv/
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Viesītes novada dome ir izvērtējusi un apspriedusi Viesītes novada pašvaldības 2021.gada budžeta 

projektu. 

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

46.panta pirmo un otro daļu un likuma “Par pašvaldības budžetiem” 37.pantu, 38.pantu, 39.pantu, 40.pantu, 

likumu “Par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam”, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 

20.janvāra sēdes lēmumu (prot.Nr.1), atklāti balsojot, par- 4 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs 

Kvitkovs, Iveta Līce) , pret -3 (Modris Lāčplēsis, Juris Līcis, Pēteris Līcis), atturas-nav, Viesītes novada 

dome NOLEMJ: 

 1. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2021/3 „Par Viesītes 

novada pašvaldības 2021.gada budžetu” (pielikumā). 

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

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

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

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

Rites, Elkšņu pagastu pārvaldēs, publicēt pašvaldības mājaslapā internetā. 

4. Kontroli par šī lēmuma 1.punkta izpildi veikt Viesītes novada pašvaldības izpilddirektorei 

S.Lūsei. 

 

Pielikumā:  Viesītes novada domes saistošie noteikumi Nr.2021/3 „Par Viesītes novada pašvaldības 

2021.gada budžetu” ar pielikumiem un paskaidrojuma rakstu 

 

APSTIPRINĀTS 

Ar Viesītes novada domes 

2021.gada 28.janvāra sēdes 

lēmumu Nr.33 (protokols Nr.1) 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Viesītes novada Viesītē 

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                    Nr.2021/3 

 

„Par Viesītes novada pašvaldības 2021.gada budžetu” 

 

 

Izdoti saskaņā ar LR likumiem  

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

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

„Par valsts budžetu 2021.gadam” 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Viesītes novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta  ieņēmumu, 

izdevumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību. 

 

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

 

2.1.Kārtējā gada ieņēmumi – 4508634 euro, 

2.2.Kārtējā gada izdevumi – 4728562 euro, 

2.3.Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 580906 euro. 

 

3.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības aizņēmumus 2021.gadam šādā apmērā – 165244 euro 

(2.pielikums). 

4.Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības galvojumus 2021.gadam šādā apmērā – 17719 euro 

(2.pielikums). 

5.Viesītes novada dome lemj par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības 2021.gada budžeta 

ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā. 

6.Viesītes novada dome no pašvaldības budžeta rezerves fonda piešķir finanšu līdzekļus, 

nepārsniedzot rezervēto līdzekļu apjomu. 
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7.Viesītes novada pašvaldība 2021.gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu 

un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim 

plānotajiem līdzekļiem. 

8.Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un 

racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz 

attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un 

funkcionālajām kategorijām. 

 

 

Novada domes priekšsēdētājs                                                                            A.Žuks 

 

34.# 

Par vecāku līdzfinansējuma maksu ārkārtējās situācijas laikā Viesītes Mūzikas un 

mākslas skolā un Sēlijas Sporta skolā 

A.Žuks, J.Līcis 
A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

J.Līcis- ierosina nesamazināt vecāku līdzfinansējumu par 50% šajā skolās, jo nodarbības jau notiek. 

Vecāku līdzfinansējums ietekmē atalgojumu, kas to segs, ja jau nodarbības notiek kaut vai attālināti un 

algas tiek maksātas. Piekrīt, ka Interešu izglītības programmām atcelt maksājumu, jo tās jau arī nenotiek. 

Deputāti piekrīt ierosinājumam. 

 

 

Izskatīts Viesītes Mūzikas un mākslas skolas direktores Ingas Bartkevičas 2021.gada 22.janvāra 

iesniegums Nr.1-12/3, kurā lūdz izskatīt iespēju aprēķināt vecāku līdzfinansējumu Viesītes Mūzikas un 

mākslas skolā profesionālās ievirzes programmās 50% apmērā un interešu izglītības programmās atcelt 

vecāku līdzfinansējumu no 2021.gada janvāra mēneša līdz ārkārtējās situācijas beigām. 

Izskatīts Sēlijas Sporta skolas direktora Jāņa Oša 2021.gada 21.janvāra iesniegums Nr.1-7/5, kurā lūdz ar 

2021.gada janvāri samazināt par 50% vecāku līdzfinansējuma maksu Sēlijas Sporta skolas audzēkņiem uz 

valstī izsludināto ārkārtējās situācijas laiku. 

Izvērtējot iesniegumus tiek ņemts vērā tas, ka skolās notiek mācības profesionālo ievirzes programmu 

apguvei (attālināti vai daļēji) un vecāku līdzfinansējums ietekmē pedagogu atalgojumu, nenotiek tikai 

interešu izglītības programmu apguve Mūzikas un mākslas skolā. 

Līdz ar to, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu”, atklāti balsojot, par- 7 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, 

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

NOLEMJ: 

 

1. No 2021.gada 2.janvāra līdz ārkārtējās situācijas beigām Viesītes novada pašvaldības izveidotajā 

izglītības iestādē Viesītes Mūzikas un  mākslas skola atcelt vecāku līdzfinansējumu skolas interešu 

izglītības programmām. 

 

2. Nesamazināt vecāku līdzfinansējuma maksu Viesītes Mūzikas un mākslas skolā un Sēlijas Sporta 

skolā profesionālās ievirzes programmām. 

 

Atbildīgie: izglītības iestāžu vadītāji 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

35.# 

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē Viesītes novada pašvaldības projektam “Smilšu ielas Viesītē 

atsevišķu posmu seguma atjaunošana un ietves izbūve” 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu aizņēmuma ņemšanai Valsts kasē. 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Viesītes novada 

domes 2020. gada 17. decembra sēdes lēmumu Nr.14 “Par būvprojektu “Smilšu ielas Viesītē atsevišķu 

posmu seguma atjaunošana un ietves izbūve”, kā arī, atbilstoši Viesītes novada Attīstības programmas 

2014.-2020.gadam (pagarināta līdz brīdim, kad stāsies spēkā jaunizveidojamā Jēkabpils novada 
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plānošanas dokumenti) noteiktajai vidējā termiņa prioritātei VP3 “Publiskās infrastruktūras un 

pakalpojumu attīstība”, rīcībai RV3.2. “Ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošana”, uzdevumam U14 

“Uzlabot pašvaldības ceļu un ielu stāvokli” un Investīciju plānam 2021.-2022. gadam (aktualizēts ar 

Viesītes novada domes 2020.gada 19.novembra lēmumu Nr.9; prot. Nr.14), atklāti balsojot, par- 7 balsis 

(Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Modris Lāčplēsis, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis) , 

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

1. Noteikt Investīciju plāna 2021.-2022.gadam prioritāro investīciju projektu Nr.1 “Smilšu ielas 

Viesītē atsevišķu posmu seguma atjaunošana un ietves izbūve”. 

2. Projekta īstenošanai ņemt aizņēmumu Valsts Kasē 400 000.00 EUR apmērā (četri simti 

tūkstoši, 00 centi). 

3. Aizņēmuma ņemšanas nosacījumi: 

3.1. aizņēmuma 400 000.00 EUR summas izņemšana 2021.gadā; 

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

3.3. aizņēmumu garantēt ar Viesītes novada pašvaldības budžetu un aizņēmuma atmaksu 

uzsākt ar 2022.gada 1.martu. 

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

komisijai sniegt atzinumu par darījuma atbilstību administratīvi teritoriālai reformai un 

ilgtspējīgai novada attīstībai.  

Atbildīgie: galvenā grāmatvede un finansiste par aizņēmuma ņemšanas dokumentācijas sagatavošanu 

Valsts Kasei 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektoram 

 

Domes sēde beidzas plkst.16.45 

 

Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks 2021.gada 18.februārī 

 

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

www.viesite.lv 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs                                                                              A.Žuks 

05.02.2021. 

 

 

 

Protokoliste                                                                                            D.Vītola 

05.02.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.viesite.lv/

