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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, fakss 65207294, e-pasts: dome@viesite.lv  

 

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Viesītes novada Viesītē 

 

2017.gada 23.februārī                                                                                                Nr.3 

 

Sēde sasaukta  plkst.10.00  

Sēdi atklāj  plkst. 10.00 

 

Sēdi vada: 

Novada domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs  

 

Sēdi protokolē: 

Pašvaldības kancelejas vadītāja Daina Vītola 

 

Piedalās novada domes deputāti: Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne,  

Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska 

Nepiedalās: Rimants Šveds  

                      

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Alfons Žuks – pašvaldības izpilddirektors 

Anita Maļinovska – galvenā grāmatvede 

Lidija Medvecka – finansiste 

Ināra Erte – pašvaldības juriste  

Gunta Dimitrijeva – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 

Sanita Lūse – Saukas pagasta pārvaldes vadītājs 

Dainis Černauskis – Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs 

Māris Blitsons – SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs 

 

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs        

Jānis Dimitrijevs  atklāj ārkārtas domes sēdi 

 
J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt darba kārtību kopumā ar 8.jautājumiem. 

Domes deputātiem iebildumu nav. Atklāti balsojot, par – 8 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana 

Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, 

Aina Pečauska) pret- nav, atturas- nav,  Viesītes novada dome NOLEMJ:      

 

Apstiprināt ārkārtas domes sēdes darba kārtību ar 8.jautājumiem 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par Viesītes novada pašvaldības noteikumu Nr.5/2017 „Par kārtību, kādā tiek veikti 

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi” apstiprināšanu un noteikumu 

Nr.2/2017 atcelšanu. 

Ziņo: J.Dimitrijevs 

mailto:dome@viesite.lv
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2. Par LEADER projektu „Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Viesītes novada Elkšņu 

ciemā”. 

Ziņo: G.Dimitrijeva 

3. Par LEADER projektu „Mazā Bānīša vēstures stacijas izveide Viesītes novada Lones 

ciemā”.  

Ziņo: G.Dimitrijeva 

4. Par LEADER projektu „Videonovērošanas tīkla izveide Viesītes novadā”.  

Ziņo: G.Dimitrijeva 

5. Par LEADER projektu “Norobežojošo barjeru iegāde iedzīvotāju drošībai sabiedriskos 

pasākumos Viesītes novadā”. 

Ziņo: G.Dimitrijeva 

6. Par LEADER projektu „Viesītes novada pašvaldības sporta kluba aprīkojuma 

papildināšana”.  

Ziņo: G.Dimitrijeva 

7. Par atbalstu biedrībai „Sēļu Zīle” līdzfinansējuma nodrošināšanā LEADER programmas 

projekta „Apmācības Viesītes un Salas novados uzņēmējdarbības veicināšanai”. 

Ziņo: G.Dimitrijeva 

8. Par projekta “Viesītes novada sēliskās izloksnes un senie stāsti” iesniegšanu. 

Ziņo: G.Dimitrijeva 

 

1.# 
Par Viesītes novada pašvaldības noteikumu Nr.5/2017  „Par kārtību, kādā tiek veikti 

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi” apstiprināšanu un noteikumu 

Nr.2/2017 atcelšanu 

J.Dimitrijevs, G.Dimitrijeva 

J.Dimitrijevs – ziņo par sagatavoto noteikumu projektu sakarā ar to, ka no 2017.gada 1.marta 

mainās Publisko iepirkumu likuma nosacījumi. 

G.Dimitrijeva – paskaidro, kāpēc ir nepieciešami šie noteikumi, kas nosaka nereglamentēto 

iepirkumu kārtību (saistībā ar projektu pieteikumu sagatavošanu). 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu, apstiprinot jaunos 

noteikumus un līdz ar to, atceļot iepriekšējos noteikumus. 

Iebildumu nav. 

 

Pamatojoties uz „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likumu” un 2016. gada 15.decembrī pieņemto „Publisko iepirkumu likumu”, kurš stājas spēkā 

2017. gada 1.martā, ņemot vērā to, ka nepieciešams veikt Publisko iepirkumu likumā 

nereglamentētus iepirkumus, tai skaitā, lai sagatavotu projektu pieteikumus iesniegšanai 

Eiropas SSavienības un citu finanšu instrumentu izsludinātajos atklātajos konkursos, izskatot 

iepirkumu speciālistes S.Eglītes sagatavoto noteikumu projektu, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.598 ”Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, 

administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas 

periodā”, atklāti balsojot, par –  8 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris 

Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska), pret-

nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības noteikumus Nr.5/2017 „Par kārtību, 

kādā tiek veikti Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi”. 

2. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1.martā 

3. Noteikt, ka  Viesītes novada domē 2017.gada 18.janvārī pieņemtie noteikumi 

Nr.2/2017 “Par kārtību, kādā tiek veikti Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie 

iepirkumi” zaudē spēku ar 28.02.2017. 

 

Pielikumā: Noteikumi uz 2 lapām. 
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Zināšanai: Attīstības un plānošanas nodaļai, iepirkumu speciālistam 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektoram 

 
2.# 

Par LEADER projektu „Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana  

Viesītes novada Elkšņu ciemā” 

G.Dimitrijeva 

G.Dimitrijeva – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu „Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana 

Viesītes novada Elkšņu ciemā”.  

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Iebildumu nav. 
 

 Pamatojoties uz biedrības „Lauku partnerība “Sēlija” izsludināto atklāto otrās kārtas konkursu 

19.2 pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 

atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 13.oktobra noteikumiem  Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības 

atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ir sagatavots Viesītes novada pašvaldības projekts „Aktīvās 

atpūtas vietas labiekārtošana Viesītes novada Elkšņu ciemā”.  

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

veselīgu dzīvesveidu” 5.rīcībā “Veselīga dzīves vide”, 5.2.2 darbībā “Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp 

apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā 

laika pavadīšanas veidu) dažādošanai”. Rīcības apraksts: Infrastruktūra, aprīkojums un apmācības 

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

dabas tūrisma infrastruktūra, ekotehnoloģiju ieviešana, aizsargājamo dabas teritoriju/objektu 

atraktivitātes palielināšana. Projektā plānots izveidot aktīvās atpūtas vietu Elkšņu ciemā. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 12.punktu, kā arī uz Viesītes 

novada domes 2017.gada 15.februāra lēmumu Nr.7 “Par ,,Viesītes novada attīstības programmas 

2014.-2020. gadam" aktualizētā  Investīciju plāna apstiprināšanu”, saskaņā ar Finanšu komitejas 2017. 

gada 8. februāra sēdes ierosinājumu, (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par –  8 balsis (Jānis Dimitrijevs, 

Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, 

Aina Pečauska), pret-nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iesniegt projekta „Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Viesītes novada Elkšņu 

ciemā” pieteikumu Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. 

2. Piedalīties projektā un apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanu. Projekta 

kopējais budžets ar PVN EUR 30815,42 (trīsdesmit tūkstoši astoņi simti piecpadsmit euro, 

42 centi), tai skaitā attiecināmie izdevumi EUR 30815,42.  

3. No pašvaldības budžeta nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo 

līdzfinansējumu EUR 3081,54 (trīs tūkstoši astoņdesmit viens euro, 54 centi), kas sastāda 

10% no attiecināmajām izmaksām.  

 

Izpildei – Attīstības un plānošanas nodaļai, atbildīgais nodaļas vadītāja G.Dimitrijeva 

Zināšanai- Grāmatvedības un finanšu nodaļai  

Kontrolei – pašvaldības izpilddirektoram A.Žukam 

 

 
3.# 

Par LEADER projektu “Mazā Bānīša vēstures stacijas izveide  

Viesītes novada Lones ciemā” 

G.Dimitrijeva 

G.Dimitrijeva – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu „Mazā Bānīša vēstures stacijas izveide 

Viesītes novada Lones ciemā”.  

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Iebildumu nav. 
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 Pamatojoties uz biedrības „Lauku partnerība “Sēlija” izsludināto atklāto otrās kārtas konkursu 

19.2.pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 

atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 13.oktobra noteikumiem  Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības 

atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ir sagatavots Viesītes novada pašvaldības projekts „Mazā Bānīša 

vēstures stacijas izveide Viesītes novada Lones ciemā”.  

 Projektu paredzēts iesniegt 5.mērķa „Atbalstīt kvalitatīvu kultūras dzīves un atbildīgas 

sabiedrības attīstību” 7.rīcībā “Spilgta un apgarota dzīves vide”, 5.2.2 darbībā “Sabiedrisko aktivitāšu 

(tostarp apmācību un interešu klubu sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu 

brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai”. Rīcības apraksts: Infrastruktūra, aprīkojums un 

apmācības kultūras, mūžizglītības un ciematu identitātes veidošanas jomās. Kultūrvēsturiskā un sakrālā 

mantojuma saglabāšana. Jaunu tradīciju, apskates objektu, tūrisma maršrutu izstrāde. Citi pasākumi, 

kas atbilst konkrētās rīcības un LEADER programmas būtībai un nav pretrunā ar Ministru kabineta 

noteikumiem. 

 Projektā plānots izveidot šaursliežu dzelzceļa Mazā Bānīša vēstures staciju Lones ciemā, tajā 

iekļaujot informāciju par novadā nozīmīgām kultūrvēsturiskajām vērtībām. Projekta rezultātā tūristiem 

tiks piedāvāts jauns objekts un paplašināts esošais maršruts.  

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 12.punktu, kā arī uz 

Viesītes novada domes 2017.gada 15.februāra lēmumu Nr.7 “Par ,,Viesītes novada attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam" aktualizētā  Investīciju plāna apstiprināšanu”, saskaņā ar 

Finanšu komitejas 2017. gada 8. februāra sēdes ierosinājumu, (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par –  

8 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, 

Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska), pret-nav, atturas - nav, Viesītes novada 

dome NOLEMJ: 

1.Iesniegt projekta „Mazā Bānīša vēstures stacijas izveide Viesītes novada Lones 

ciemā” pieteikumu Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. 

2.Piedalīties projektā un apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanu. Projekta 

kopējais budžets ar PVN EUR 19718,12 (deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti astoņpadsmit 

euro, 12 centi), tai skaitā attiecināmie izdevumi EUR 19218,12, neattiecināmie izdevumi EUR 

500,00. 

3.No pašvaldības budžeta nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo 

līdzfinansējumu EUR 2421,81 (EUR 1921,81 sastāda 10% no attiecināmajiem izdevumiem, 

EUR 500,00 ir neattiecināmie izdevumi).  
 

Izpildei – Attīstības un plānošanas nodaļai, atbildīgai nodaļas vadītāja G.Dimitrijeva 

Zināšanai- Grāmatvedības un finanšu nodaļai  

Kontrolei – pašvaldības izpilddirektoram A.Žukam 

 
4.# 

Par LEADER programmas projektu „Videonovērošanas tīkla izveide Viesītes novadā” 

G.Dimitrijeva 

G.Dimitrijeva – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu „Videonovērošanas tīkla izveide 

Viesītes novadā”- būs jaunas 13 videokameras, kuras tiks izvietotas vietās, kur līdz šim nebija 

kameru, uz ielām, ceļiem. 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Iebildumu nav. 

 Pamatojoties uz biedrības „Lauku partnerība “Sēlija” izsludināto atklāto otrās kārtas 

konkursu 19.2.pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 13.oktobra noteikumiem  Nr.590 „Valsts un 

Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ir sagatavots Viesītes 

novada pašvaldības projekts „Videonovērošanas tīkla izveide Viesītes novadā” .  

 Projektu paredzēts iesniegt 2.mērķa „Sniegt atbalstu infrastruktūras sakārtošanai un 

iedzīvotāju drošības palielināšanai” 4.rīcībā “Sakārtota un droša dzīves vide”, 5.2.1 darbībā 

“Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu 
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pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību”. Rīcības apraksts:Infrastruktūras un publiskās ārtelpas 

sakārtošana; drošības pasākumi, kas palielina pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību. 

Projektā plānots izveidot videonovērošanas tīklu Viesītes novadā. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 12.punktu, kā arī uz 

Viesītes novada domes 2017.gada 15.februāra lēmumu Nr.7 “Par ,,Viesītes novada attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam" aktualizētā  Investīciju plāna apstiprināšanu”, saskaņā ar 

Finanšu komitejas 2017. gada 8. februāra sēdes ierosinājumu, (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par –  

8 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, 

Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska), pret-nav, atturas - nav, Viesītes novada 

dome NOLEMJ: 
1.Iesniegt projekta “Videonovērošanas tīkla izveide Viesītes novadā” pieteikumu 

Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. 

2.Piedalīties projektā un apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanu. Projekta 

kopējais budžets ar PVN EUR 10708,50 (desmit tūkstoši septiņi simti astoņi euro,50 centi), 

tai skaitā PVN EUR 1858,50 summa bez PVN EUR 8850,00.  

3.No pašvaldības budžeta nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo 

līdzfinansējumu EUR 1070,85 (viens tūkstotis septiņdesmit euro, 85 centi), kas sastāda 10% 

no attiecināmajām izmaksām.  

Izpildei – Attīstības un plānošanas nodaļai, atbildīgai nodaļas vadītāja G.Dimitrijeva 

Zināšanai- Grāmatvedības un finanšu nodaļai  

Kontrolei – pašvaldības izpilddirektoram A.Žukam 

 
5.# 

Par LEADER programmas projektu „Norobežojošo barjeru iegāde iedzīvotāju drošībai 

sabiedriskos pasākumos Viesītes novadā” 

G.Dimitrijeva 

 

G.Dimitrijeva – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu „Norobežojošo barjeru iegāde 

iedzīvotāju drošībai sabiedriskos pasākumos Viesītes novadā”, paredzēts iegādāties 14 gab. 

3,8 m garas norobežojošas barjeras dažādu sabiedrisko pasāku drošībai. 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Iebildumu nav. 

 

 Pamatojoties uz biedrības „Lauku partnerība “Sēlija” izsludināto atklāto otrās kārtas 

konkursu 19.2.pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 13.oktobra noteikumiem  Nr.590 „Valsts un 

Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ir sagatavots Viesītes 

novada pašvaldības projekts „Norobežojošo barjeru iegāde iedzīvotāju drošībai sabiedriskos 

pasākumos Viesītes novadā”.  

 Projektu paredzēts iesniegt 2.mērķa „Sniegt atbalstu infrastruktūras sakārtošanai un 

iedzīvotāju drošības palielināšanai” 4.rīcībā “Sakārtota un droša dzīves vide”, 5.2.1 darbībā 

“Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu 

pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību”. Rīcības apraksts:Infrastruktūras un publiskās ārtelpas 

sakārtošana; drošības pasākumi, kas palielina pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību. 

Projektā plānots iegādāties norobežojošās barjeras iedzīvotāju drošībai sabiedriskos 

pasākumos Viesītes novadā. 

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 12.punktu, kā arī uz 

Viesītes novada domes 2017.gada 15.februāra lēmumu Nr.7 “Par ,,Viesītes novada attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam" aktualizētā  Investīciju plāna apstiprināšanu”, saskaņā ar 

Finanšu komitejas 2017. gada 8. februāra sēdes ierosinājumu, (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par –  

8 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, 
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Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska), pret-nav, atturas - nav, Viesītes novada 

dome NOLEMJ: 

1.Iesniegt projekta “Norobežojošo barjeru iegāde iedzīvotāju drošībai sabiedriskos 

pasākumos Viesītes novadā” pieteikumu Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās 

sistēmā. 

2.Piedalīties projektā un apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanu. Projekta 

kopējais budžets ar PVN EUR 3889,42 (trīs tūkstoši astoņi simti astoņdesmit deviņi euro, 42 

centi), tai skaitā PVN EUR 675,02 summa bez PVN EUR 3214,40.  

3.No pašvaldības budžeta nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo 

līdzfinansējumu EUR 388,94 (trīs simti astoņdesmit astoņi euro, 94 centi), kas sastāda 10% 

no attiecināmajām izmaksām.  
 

Izpildei – Attīstības un plānošanas nodaļai, atbildīgai nodaļas vadītāja G.Dimitrijeva 

Zināšanai- Grāmatvedības un finanšu nodaļai  

Kontrolei – pašvaldības izpilddirektoram A.Žukam 

 
6.# 

Par LEADER projektu „Viesītes novada pašvaldības  

sporta kluba aprīkojuma papildināšana” 

G.Dimitrijeva 

 

G.Dimitrijeva – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu „Viesītes novada pašvaldības sporta 

kluba aprīkojuma papildināšana”, paredzēts iegādāties jaunus trenažierus esošajai trenažieru 

zālei un starpsienas trenažieru zālei. 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Iebildumu nav. 

 

 Pamatojoties uz biedrības „Lauku partnerība “Sēlija” izsludināto atklāto otrās kārtas 

konkursu 19.2 pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 13.oktobra noteikumiem  Nr.590 „Valsts un 

Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ir sagatavots Viesītes 

novada pašvaldības projekts „Viesītes novada pašvaldības sporta kluba aprīkojuma 

papildināšana”.  

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

un veselīgu dzīvesveidu” 5.rīcībā “Veselīga dzīves vide”, 5.2.2 darbībā “Sabiedrisko aktivitāšu 

(tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, 

sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai”. Rīcības apraksts: Infrastruktūra, 

aprīkojums un apmācības sporta un veselīga dzīvesveida aktivitātēm; dabas aizsardzības, vides 

izglītības aktivitātēm. Kā arī dabas tūrisma infrastruktūra, ekotehnoloģiju ieviešana, 

aizsargājamo dabas teritoriju/objektu atraktivitātes palielināšana. Projektā plānots papildināt 

Viesītes novada pašvaldības sporta kluba aprīkojumu. 

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 12.punktu, kā arī uz 

Viesītes novada domes 2017.gada 15.februāra lēmumu Nr.7 “Par ,,Viesītes novada attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam" aktualizētā  Investīciju plāna apstiprināšanu”, saskaņā ar 

Finanšu komitejas 2017. gada 8. februāra sēdes ierosinājumu, (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par –  

8 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, 

Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska), pret-nav, atturas - nav, Viesītes novada 

dome NOLEMJ: 

1.Iesniegt projekta „Viesītes novada pašvaldības sporta kluba aprīkojuma 

papildināšana” pieteikumu Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. 

2.Piedalīties projektā un apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanu. Projekta 

kopējais budžets ar PVN EUR 4822,99 (četri tūkstoši astoņi simti divdesmit divi euro, 99 

centi), tai skaitā PVN EUR 837,05, summa bez PVN EUR 3985,94.  
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3.No pašvaldības budžeta nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo 

līdzfinansējumu EUR 482,30 (četri simti astoņdesmit divi euro, 30 centi), kas sastāda 10% 

no attiecināmajām izmaksām.  

 

Izpildei – Attīstības un plānošanas nodaļai, atbildīgai nodaļas vadītāja G.Dimitrijeva 

Zināšanai- Grāmatvedības un finanšu nodaļai  

Kontrolei – pašvaldības izpilddirektoram A.Žukam 

 

 

7.# 

Par atbalstu biedrībai „Sēļu Zīle” līdzfinansējuma nodrošināšanā LEADER 

programmas projekta „Apmācības Viesītes un Salas novados  

uzņēmējdarbības veicināšanai” 

G.Dimitrijeva 

G.Dimitrijeva – ziņo par biedrības „Sēļu Zīle” sagatavoto projektu „Apmācības Viesītes un Salas 

novados uzņēmējdarbības veicināšanai”, projektu gatavoja lauksaimniecības konsultante. 
J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Iebildumu nav. 

 

 Pamatojoties uz biedrības „Lauku partnerība “Sēlija” izsludināto atklāto otrās kārtas 

konkursu 19.2 pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 13.oktobra noteikumiem  Nr.590 „Valsts un 

Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ir sagatavots biedrības 

„Sēļu Zīle” projekts „Apmācības Viesītes un Salas novados uzņēmējdarbības veicināšanai”.  

 Projektu paredzēts iesniegt 4.mērķa „Atbalstīt sociālā atbalsta un integrācijas pasākumus 

dažādām sabiedrības grupām” 6. rīcībā “Draudzīga un atbalstoša dzīves vide”, 5.2.2. darbībā 

“Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu sociālās aprūpes vietu, kultūras, 

vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai”. Rīcības 

apraksts: Infrastruktūra, aprīkojums un apmācības sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupu 

atbalstam- veci cilvēki, cilvēki ar invaliditāti, cilvēki darba meklējumos, sociāli neaktīvie 

iedzīvotāji. Kā arī infrastruktūra, aprīkojums un apmācības, kas adresētas bērniem un 

jauniešiem. Citi pasākumi, kas atbilst konkrētās rīcības un LEADER programmas būtībai un 

nav pretrunā ar Ministru kabineta noteikumiem. 

 Projektā plānots organizēt apmācības Viesītes un Salas novados, lai veicinātu 

uzņēmējdarbību. 

 Pamatojoties uz saņemto biedrības „Sēļu Zīle” iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 

12.pantu, 15.panta 10.punktu un 41.punktu, kā arī uz Viesītes novada domes 2017.gada 

15.februāra  lēmumu Nr.7 “Par ,,Viesītes novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam" 

aktualizētā Investīciju plāna apstiprināšanu”, atklāti balsojot, par –  7 balsis (Svetlana 

Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, 

Aina Pečauska), pret-nav, atturas - nav, nepiedalās- 1 (Jānis Dimitrijevs), Viesītes novada dome 

NOLEMJ: 
 

1. Atbalstīt biedrības „Sēļu Zīle” izstrādātā projekta “Apmācības Viesītes un Salas 

novados uzņēmējdarbības veicināšanai laukos” ar kopējo budžetu EUR 15033.96 

iesniegšanu. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt no pašvaldības budžeta tā īstenošanai 

50% no nepieciešamā līdzfinansējuma EUR 751.70, kas sastāda 5% no attiecināmajām 

izmaksām.  

Zināšanai- Attīstības un plānošanas nodaļai, Grāmatvedības un finanšu nodaļai  

Kontrolei – pašvaldības izpilddirektoram A.Žukam 
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8.# 

Par  projekta “Viesītes novada sēliskās izloksnes un senie stāsti” iesniegšanu 

G.Dimitrijeva 

 

G.Dimitrijeva – ziņo par Viesītes muzeja „Sēlija un Attīstības un plānošanas nodaļas 

sagatavoto lēmuma projektu  “Viesītes novada sēliskās izloksnes un senie stāsti”. 

J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt lēmuma projektu. 

Iebildumu nav. 

 

Pamatojoties uz Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „PIETEIKUMU 

SAGATAVOŠANA NACIONĀLAJAM NEMATERIĀLĀ  KULTŪRAS MANTOJUMA 

SARAKSTAM” izsludināto konkursu, Viesītes muzeja „Sēlija” darbinieki sadarbībā ar 

Attīstības un plānošanas nodaļas speciālistiem ir izstrādājuši projekta pieteikumu iesniegšanai 

Latvijas Nacionālajam kultūras centram Pils laukumā 4, Rīgā. 

Projekta mērķis: saglabāt zūdošo sēlisko valodu un dziesmas kā Sēlijas īpatnību, novadu 

raksturojošu lielumu un senos stāstus kā tautas dzīves gudrību un kultūrvēsturisku liecību par 

dzīvi Sēlijā 20.gadsimtā.  

Projektā paredzētās aktivitātes un uzdevumi: projekta gaitā savākt materiālus 

ekspedīcijās un no vecajiem TV ierakstiem, sagatavot glabāšanai un popularizēt kā Sēlijas 

novadam unikālu vērtību; materiālu izmantot jaunas muzejpedagoģiskas programmas 

veidošanai un kultūras skolas somas nodarbībām; sagatavot ceļojošu izstādi “Cilvēku un vietu 

stāsti. Ekspedīcija 2017”.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 13.panta 5.punktu un Viesītes novada domes 

2017.gada lēmumu Nr. 7 “Par ,,Viesītes novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam" 

aktualizētā  Investīciju plāna apstiprināšanu”, atklāti balsojot, par –  8 balsis (Jānis Dimitrijevs, 

Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts 

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

 

1. Iesniegt projekta “Viesītes novada sēliskās izloksnes un senie stāsti ” pieteikumu 

Latvijas Nacionālajam kultūras centram Pils laukumā 4, Rīgā. 

2. Piedalīties projektā un apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanu. Projekta 

kopējais budžets EUR 968,36 (deviņi simti sešdesmit astoņi euro, 36 centi), tai 

skaitā, EUR 925,00 KKF līdzfinansējums.  

3. No pašvaldības budžeta nodrošināt līdzfinansējumu EUR 43.36 (četrdesmit trīs euro, 

36 centi). 

Izpildei – Attīstības un plānošanas nodaļai, muzejam “Sēlija” 

Zināšanai- Grāmatvedības un finanšu nodaļai  

Kontrolei – pašvaldības izpilddirektoram A.Žukam 

 

 

Sēde beidzas plkst.11.00 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs                                                    J.Dimitrijevs 

23.02.2017. 

 

Protokoliste                                                D.Vītola 

23.02.2017. 
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Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 
Reģistrācijas Nr. 90000045353 

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

norēķinu konts LV66UNLA0009013130395, AS „SEB banka” Jēkabpils filiāle, kods UNLALV2X 

VIESĪTES NOVADA DOMES  
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Viesītes novada Viesītē 

2017.gada 23.februārī                                                                                            Nr.3 

1.# 
Par Viesītes novada pašvaldības noteikumu Nr.5/2017  „Par kārtību, kādā tiek veikti 

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi” apstiprināšanu un noteikumu 

Nr.2/2017 atcelšanu 

J.Dimitrijevs, G.Dimitrijeva 

 

Pamatojoties uz „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likumu” un 2016. gada 15.decembrī pieņemto „Publisko iepirkumu likumu”, kurš stājas spēkā 

2017. gada 1.martā, ņemot vērā to, ka nepieciešams veikt Publisko iepirkumu likumā 

nereglamentētus iepirkumus, tai skaitā, lai sagatavotu projektu pieteikumus iesniegšanai 

Eiropas SSavienības un citu finanšu instrumentu izsludinātajos atklātajos konkursos, izskatot 

iepirkumu speciālistes S.Eglītes sagatavoto noteikumu projektu, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.598 ”Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, 

administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas 

periodā”, atklāti balsojot, par –  8 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris 

Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska), pret-

nav, atturas - nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības noteikumus Nr.5/2017 „Par kārtību, 

kādā tiek veikti Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi”. 

2. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1.martā 

3. Noteikt, ka  Viesītes novada domē 2017.gada 18.janvārī pieņemtie noteikumi 

Nr.2/2017 “Par kārtību, kādā tiek veikti Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie 

iepirkumi” zaudē spēku ar 28.02.2017. 

 

Pielikumā: Noteikumi uz 2 lapām. 

 

Zināšanai: Attīstības un plānošanas nodaļai, iepirkumu speciālistam 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektoram 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs                                    J.Dimitrijevs 
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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, fakss 65207294, e-pasts: dome@viesite.lv  

APSTIPRINĀTS 

Ar Viesītes novada domes  

2017.gada 23.februāra ārkārtas sēdes lēmumu Nr.1; prot.Nr.3 

 

Viesītes novada pašvaldības noteikumi Nr.5/2017 

„Par kārtību, kādā tiek veikti  

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi” 

Viesītē 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Viesītes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) veic 

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētos iepirkumus. 

2. Pirms līguma slēgšanas Pašvaldība veic iepirkumus šajos noteikumos noteiktajā kārtība, 

ja: 

2.1. plānotā piegādes vai pakalpojuma cena ir sākot no  EUR 4000 bez pievienotās 

vērtības nodokļa, bet nesasniedz EUR 10000 bez pievienotās vērtības nodokļa  

2.2. plānotā būvdarbu līgumcena  ir sākot no  EUR 4000 bez pievienotās vērtības nodokļa, 

bet nesasniedz EUR 20000 bez pievienotās vērtības nodokļa. 

2.3. piegādes vai pakalpojuma līgums ir saistīts ar projektu īstenošanu Eiropas Savienības 

vai citu finanšu instrumentu un programmu ietvaros un plānotā līgumcena ir sākot no 

EUR 500, bet nesasniedz EUR 10000 bez pievienotās vērtības nodokļa. 

2.4. būvdarbu līgums ir saistīts ar projektu īstenošanu Eiropas Savienības vai citu finanšu 

instrumentu un programmu ietvaros un plānotā līgumcena ir sākot no EUR 500, bet 

nesasniedz EUR 20000 bez pievienotās vērtības nodokļa. 

3. Iepirkumu veic pēc saskaņošanas ar izpilddirektoru. 

4. Pirms iepirkuma veikšanas tiek sagatavota iepirkuma instrukcija, kurā tiek iekļauta 

tehniskā specifikācija vai darba uzdevums. 

5. Iepirkuma instrukcijā norāda piedāvājuma vērtēšanas kritēriju – zemākā cena vai 

saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 

6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 5 (piecām) kalendārajām dienām 

no iepirkuma publicēšanas Viesītes novada mājaslapā – www.viesite.lv.  

7. Apstiprināto instrukciju publicē Viesītes novada mājaslapā sadaļā „Publisko iepirkumu 

likumā nereglamentētie iepirkumi”. 

8. Iepirkuma instrukciju apstiprina iepirkumu komisijas priekšsēdētājs. Tehnisko 

specifikāciju vai darba uzdevumu izstrādā un paraksta attiecīgais speciālists vai 

izpilddirektors. 

9. Būvdarbu iepirkuma instrukcijai tiek pievienots darbu apjomu saraksts, ko apstiprina 

Viesītes novada būvinženieris (tikai gadījumos, ja nav būvvaldē saskaņota būvprojekta). 

10. Piedāvājumus iesniedz iepirkumu komisijā. Piedāvājumu iesniegšanas veidu (e-pastā, 

elektroniski parakstītus vai papīra formā) norāda iepirkuma instrukcijā.  Atbildīgais 

darbinieks nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām.  

11. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām komisijas priekšsēdētājs izvērtē iesniegtos 

piedāvājumus pēc instrukcijas nosacījumiem un vienpersoniski pieņem lēmumu par 

līguma slēgšanu ar izraudzīto pretendentu, iepirkuma pārtraukšanu vai izbeigšanu bez 

mailto:dome@viesite.lv
http://www.viesite.lv/
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rezultātiem. Tehniskā piedāvājuma izvērtēšanai iepirkumu komisijas priekšsēdētājs var 

pieaicināt atbilstošas jomas speciālistu. 

12. Vērtēšanas laikā Pašvaldība tiesīga lūgt izskaidrot vai papildināt iesniegtos piedāvājumus 

13. Pašvaldībai ir tiesības rīkot sarunas (tikšanās, e-pasta sarakste) ar pretendentu, kas ir 

iesniedzis izdevīgāko piedāvājumu. Sarunās ar pretendentu Pašvaldība saskaņo 

pretendenta iespējas ar savām vajadzībām.  

14. Gadījumos, kad plānotā līguma (piegādes, pakalpojumu, būvdarbu) summa nesasniedz šo 

noteikumu 2. punktā norādīto cenu:  

14.1. iepirkumus var veikt šo noteikumu 2. punktā noteiktajā kārtībā vai  izpilddirektors, 

iestādes vadītājs, projekta vadītājs vai atbildīgais speciālists ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas 

veikt: 

14.2. cenu aptauju, nosūtot potenciālajiem pretendentiem uz elektronisko pastu tehnisko 

specifikāciju un uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu vai aptaujāt tos telefoniski. 

14.3. cenu izpēti internetā vai piedāvājumu un to cenu apzināšanu citos veidos. 

15. Cenu izpētes vai aptaujas dokumenti jāiesniedz Iepirkumu komisijā glabāšanai vai 

jāpievieno projekta dokumentiem (ja cenu aptauja vai izpēte attiecas uz Eiropas Savienības 

vai citu finanšu instrumentu un programmu projektiem). 

16. Publisko iepirkumu likumā nereglamentēto iepirkumu dokumenti uzglabājami 5 gadus no 

līguma noslēgšanas. 

17. Ja iepirkums saistīts ar projektu īstenošanu Eiropas Savienības vai citu finanšu instrumentu 

un programmu ietvaros, tad dokumenti uzglabājami atbilstoši finansējuma piešķīrēja 

nosacījumiem. 

18. Šie noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1.martā. 

 

 

 
Viesītes novada pašvaldības  

domes priekšsēdētājs                                                                  J.Dimitrijevs 
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Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 
Reģistrācijas Nr. 90000045353 

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

norēķinu konts LV66UNLA0009013130395, AS „SEB banka” Jēkabpils filiāle, kods UNLALV2X 

 

VIESĪTES NOVADA DOMES  
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Viesītes novada Viesītē 

2017.gada 23.februārī                                                                                                 Nr.3 

LĒMUMS Nr.2 

Par LEADER projektu „Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana  

Viesītes novada Elkšņu ciemā” 

G.Dimitrijeva 

 

 Pamatojoties uz biedrības „Lauku partnerība “Sēlija” izsludināto atklāto otrās kārtas 

konkursu 19.2 pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 13.oktobra noteikumiem  Nr.590 „Valsts un 

Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ir sagatavots Viesītes 

novada pašvaldības projekts „Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Viesītes novada Elkšņu 

ciemā”.  

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

un veselīgu dzīvesveidu” 5.rīcībā “Veselīga dzīves vide”, 5.2.2 darbībā “Sabiedrisko aktivitāšu 

(tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, 

sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai”. Rīcības apraksts: Infrastruktūra, 

aprīkojums un apmācības sporta un veselīga dzīvesveida aktivitātēm; dabas aizsardzības un 

vides izglītības aktivitātēm. Kā arī dabas tūrisma infrastruktūra, ekotehnoloģiju ieviešana, 

aizsargājamo dabas teritoriju/objektu atraktivitātes palielināšana. Projektā plānots izveidot 

aktīvās atpūtas vietu Elkšņu ciemā. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 12.punktu, kā arī uz 

Viesītes novada domes 2017.gada 15.februāra lēmumu Nr.7 “Par ,,Viesītes novada attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam" aktualizētā  Investīciju plāna apstiprināšanu”, saskaņā ar 

Finanšu komitejas 2017. gada 8. februāra sēdes ierosinājumu, (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par –  

8 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, 

Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska), pret-nav, atturas - nav, Viesītes novada 

dome NOLEMJ: 

1. Iesniegt projekta „Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Viesītes novada Elkšņu 

ciemā” pieteikumu Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. 

2. Piedalīties projektā un apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanu. Projekta 

kopējais budžets ar PVN EUR 30815,42 (trīsdesmit tūkstoši astoņi simti piecpadsmit euro, 

42 centi), tai skaitā attiecināmie izdevumi EUR 30815,42.  

3. No pašvaldības budžeta nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo 

līdzfinansējumu EUR 3081,54 (trīs tūkstoši astoņdesmit viens euro, 54 centi), kas sastāda 

10% no attiecināmajām izmaksām.  

 

Izpildei – Attīstības un plānošanas nodaļai, atbildīgais nodaļas vadītāja G.Dimitrijeva 

Zināšanai- Grāmatvedības un finanšu nodaļai  
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Kontrolei – pašvaldības izpilddirektoram A.Žukam 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs                                                J.Dimitrijevs 

 
Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 
Reģistrācijas Nr. 90000045353 

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

norēķinu konts LV66UNLA0009013130395, AS „SEB banka” Jēkabpils filiāle, kods UNLALV2X 

 

VIESĪTES NOVADA DOMES  
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Viesītes novada Viesītē 

2017.gada 23.februārī                                                                                                 Nr.3 

LĒMUMS Nr.3 

Par LEADER projektu “Mazā Bānīša vēstures stacijas izveide  

Viesītes novada Lones ciemā” 

G.Dimitrijeva 
 Pamatojoties uz biedrības „Lauku partnerība “Sēlija” izsludināto atklāto otrās kārtas konkursu 

19.2.pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 

atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 13.oktobra noteikumiem  Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības 

atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ir sagatavots Viesītes novada pašvaldības projekts „Mazā Bānīša 

vēstures stacijas izveide Viesītes novada Lones ciemā”.  

 Projektu paredzēts iesniegt 5.mērķa „Atbalstīt kvalitatīvu kultūras dzīves un atbildīgas 

sabiedrības attīstību” 7.rīcībā “Spilgta un apgarota dzīves vide”, 5.2.2 darbībā “Sabiedrisko aktivitāšu 

(tostarp apmācību un interešu klubu sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu 

brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai”. Rīcības apraksts: Infrastruktūra, aprīkojums un 

apmācības kultūras, mūžizglītības un ciematu identitātes veidošanas jomās. Kultūrvēsturiskā un sakrālā 

mantojuma saglabāšana. Jaunu tradīciju, apskates objektu, tūrisma maršrutu izstrāde. Citi pasākumi, 

kas atbilst konkrētās rīcības un LEADER programmas būtībai un nav pretrunā ar Ministru kabineta 

noteikumiem. 

 Projektā plānots izveidot šaursliežu dzelzceļa Mazā Bānīša vēstures staciju Lones ciemā, tajā 

iekļaujot informāciju par novadā nozīmīgām kultūrvēsturiskajām vērtībām. Projekta rezultātā tūristiem 

tiks piedāvāts jauns objekts un paplašināts esošais maršruts.  

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 12.punktu, kā arī uz 

Viesītes novada domes 2017.gada 15.februāra lēmumu Nr.7 “Par ,,Viesītes novada attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam" aktualizētā  Investīciju plāna apstiprināšanu”, saskaņā ar 

Finanšu komitejas 2017. gada 8. februāra sēdes ierosinājumu, (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par –  

8 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, 

Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska), pret-nav, atturas - nav, Viesītes novada 

dome NOLEMJ: 

1.Iesniegt projekta „Mazā Bānīša vēstures stacijas izveide Viesītes novada Lones 

ciemā” pieteikumu Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. 

2.Piedalīties projektā un apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanu. Projekta 

kopējais budžets ar PVN EUR 19718,12 (deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti astoņpadsmit 

euro, 12 centi), tai skaitā attiecināmie izdevumi EUR 19218,12, neattiecināmie izdevumi EUR 

500,00. 

3.No pašvaldības budžeta nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo 

līdzfinansējumu EUR 2421,81 (EUR 1921,81 sastāda 10% no attiecināmajiem izdevumiem, 

EUR 500,00 ir neattiecināmie izdevumi).  
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Izpildei – Attīstības un plānošanas nodaļai, atbildīgai nodaļas vadītāja G.Dimitrijeva 

Zināšanai- Grāmatvedības un finanšu nodaļai  

Kontrolei – pašvaldības izpilddirektoram A.Žukam 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs                                          J.Dimitrijevs 

 
Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 
Reģistrācijas Nr. 90000045353 

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

norēķinu konts LV66UNLA0009013130395, AS „SEB banka” Jēkabpils filiāle, kods UNLALV2X 

 

VIESĪTES NOVADA DOMES  
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Viesītes novada Viesītē 

2017.gada 23.februārī                                                                                                 Nr.3 

LĒMUMS Nr.4 

Par LEADER programmas projektu „Videonovērošanas tīkla izveide Viesītes novadā” 

G.Dimitrijeva 

 

 Pamatojoties uz biedrības „Lauku partnerība “Sēlija” izsludināto atklāto otrās kārtas 

konkursu 19.2.pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 13.oktobra noteikumiem  Nr.590 „Valsts un 

Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ir sagatavots Viesītes 

novada pašvaldības projekts „Videonovērošanas tīkla izveide Viesītes novadā” .  

 Projektu paredzēts iesniegt 2.mērķa „Sniegt atbalstu infrastruktūras sakārtošanai un 

iedzīvotāju drošības palielināšanai” 4.rīcībā “Sakārtota un droša dzīves vide”, 5.2.1 darbībā 

“Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu 

pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību”. Rīcības apraksts:Infrastruktūras un publiskās ārtelpas 

sakārtošana; drošības pasākumi, kas palielina pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību. 

Projektā plānots izveidot videonovērošanas tīklu Viesītes novadā. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 12.punktu, kā arī uz 

Viesītes novada domes 2017.gada 15.februāra lēmumu Nr.7 “Par ,,Viesītes novada attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam" aktualizētā  Investīciju plāna apstiprināšanu”, saskaņā ar 

Finanšu komitejas 2017. gada 8. februāra sēdes ierosinājumu, (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par –  

8 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, 

Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska), pret-nav, atturas - nav, Viesītes novada 

dome NOLEMJ: 
1.Iesniegt projekta “Videonovērošanas tīkla izveide Viesītes novadā” pieteikumu 

Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. 

2.Piedalīties projektā un apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanu. Projekta 

kopējais budžets ar PVN EUR 10708,50 (desmit tūkstoši septiņi simti astoņi euro,50 centi), 

tai skaitā PVN EUR 1858,50 summa bez PVN EUR 8850,00.  

3.No pašvaldības budžeta nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo 

līdzfinansējumu EUR 1070,85 (viens tūkstotis septiņdesmit euro, 85 centi), kas sastāda 10% 

no attiecināmajām izmaksām.  

Izpildei – Attīstības un plānošanas nodaļai, atbildīgai nodaļas vadītāja G.Dimitrijeva 
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Zināšanai- Grāmatvedības un finanšu nodaļai  

Kontrolei – pašvaldības izpilddirektoram A.Žukam 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs                                                   J.Dimitrijevs 

 

 

 

 
Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 
Reģistrācijas Nr. 90000045353 

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

norēķinu konts LV66UNLA0009013130395, AS „SEB banka” Jēkabpils filiāle, kods UNLALV2X 

 

VIESĪTES NOVADA DOMES  
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Viesītes novada Viesītē 

2017.gada 23.februārī                                                                                                 Nr.3 

LĒMUMS Nr.5 

Par LEADER programmas projektu „Norobežojošo barjeru iegāde iedzīvotāju drošībai 

sabiedriskos pasākumos Viesītes novadā” 

G.Dimitrijeva 

 

 Pamatojoties uz biedrības „Lauku partnerība “Sēlija” izsludināto atklāto otrās kārtas 

konkursu 19.2.pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 13.oktobra noteikumiem  Nr.590 „Valsts un 

Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ir sagatavots Viesītes 

novada pašvaldības projekts „Norobežojošo barjeru iegāde iedzīvotāju drošībai sabiedriskos 

pasākumos Viesītes novadā”.  

 Projektu paredzēts iesniegt 2.mērķa „Sniegt atbalstu infrastruktūras sakārtošanai un 

iedzīvotāju drošības palielināšanai” 4.rīcībā “Sakārtota un droša dzīves vide”, 5.2.1 darbībā 

“Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu 

pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību”. Rīcības apraksts:Infrastruktūras un publiskās ārtelpas 

sakārtošana; drošības pasākumi, kas palielina pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību. 

Projektā plānots iegādāties norobežojošās barjeras iedzīvotāju drošībai sabiedriskos 

pasākumos Viesītes novadā. 

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 12.punktu, kā arī uz 

Viesītes novada domes 2017.gada 15.februāra lēmumu Nr.7 “Par ,,Viesītes novada attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam" aktualizētā  Investīciju plāna apstiprināšanu”, saskaņā ar 

Finanšu komitejas 2017. gada 8. februāra sēdes ierosinājumu, (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par –  

8 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, 

Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska), pret-nav, atturas - nav, Viesītes novada 

dome NOLEMJ: 

1.Iesniegt projekta “Norobežojošo barjeru iegāde iedzīvotāju drošībai sabiedriskos 

pasākumos Viesītes novadā” pieteikumu Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās 

sistēmā. 

2.Piedalīties projektā un apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanu. Projekta 

kopējais budžets ar PVN EUR 3889,42 (trīs tūkstoši astoņi simti astoņdesmit deviņi euro, 42 

centi), tai skaitā PVN EUR 675,02 summa bez PVN EUR 3214,40.  



16 

 

3.No pašvaldības budžeta nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo 

līdzfinansējumu EUR 388,94 (trīs simti astoņdesmit astoņi euro, 94 centi), kas sastāda 10% 

no attiecināmajām izmaksām.  
 

Izpildei – Attīstības un plānošanas nodaļai, atbildīgai nodaļas vadītāja G.Dimitrijeva 

Zināšanai- Grāmatvedības un finanšu nodaļai  

Kontrolei – pašvaldības izpilddirektoram A.Žukam 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs                                                               J.Dimitrijevs 

 
Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 
Reģistrācijas Nr. 90000045353 

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

norēķinu konts LV66UNLA0009013130395, AS „SEB banka” Jēkabpils filiāle, kods UNLALV2X 

 

VIESĪTES NOVADA DOMES  
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Viesītes novada Viesītē 

2017.gada 23.februārī                                                                                                 Nr.3 

LĒMUMS Nr.6 

Par LEADER projektu „Viesītes novada pašvaldības  

sporta kluba aprīkojuma papildināšana” 

G.Dimitrijeva 

 

 Pamatojoties uz biedrības „Lauku partnerība “Sēlija” izsludināto atklāto otrās kārtas 

konkursu 19.2 pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 13.oktobra noteikumiem  Nr.590 „Valsts un 

Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ir sagatavots Viesītes 

novada pašvaldības projekts „Viesītes novada pašvaldības sporta kluba aprīkojuma 

papildināšana”.  

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

un veselīgu dzīvesveidu” 5.rīcībā “Veselīga dzīves vide”, 5.2.2 darbībā “Sabiedrisko aktivitāšu 

(tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, 

sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai”. Rīcības apraksts: Infrastruktūra, 

aprīkojums un apmācības sporta un veselīga dzīvesveida aktivitātēm; dabas aizsardzības, vides 

izglītības aktivitātēm. Kā arī dabas tūrisma infrastruktūra, ekotehnoloģiju ieviešana, 

aizsargājamo dabas teritoriju/objektu atraktivitātes palielināšana. Projektā plānots papildināt 

Viesītes novada pašvaldības sporta kluba aprīkojumu. 

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 12.punktu, kā arī uz 

Viesītes novada domes 2017.gada 15.februāra lēmumu Nr.7 “Par ,,Viesītes novada attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam" aktualizētā  Investīciju plāna apstiprināšanu”, saskaņā ar 

Finanšu komitejas 2017. gada 8. februāra sēdes ierosinājumu, (prot.Nr.2), atklāti balsojot, par –  

8 balsis (Jānis Dimitrijevs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, 

Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska), pret-nav, atturas - nav, Viesītes novada 

dome NOLEMJ: 

1.Iesniegt projekta „Viesītes novada pašvaldības sporta kluba aprīkojuma 

papildināšana” pieteikumu Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. 
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2.Piedalīties projektā un apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanu. Projekta 

kopējais budžets ar PVN EUR 4822,99 (četri tūkstoši astoņi simti divdesmit divi euro, 99 

centi), tai skaitā PVN EUR 837,05, summa bez PVN EUR 3985,94.  

3.No pašvaldības budžeta nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo 

līdzfinansējumu EUR 482,30 (četri simti astoņdesmit divi euro, 30 centi), kas sastāda 10% 

no attiecināmajām izmaksām.  

 

Izpildei – Attīstības un plānošanas nodaļai, atbildīgai nodaļas vadītāja G.Dimitrijeva 

Zināšanai- Grāmatvedības un finanšu nodaļai  

Kontrolei – pašvaldības izpilddirektoram A.Žukam 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs                                                                    J.Dimitrijevs 

 
Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 
Reģistrācijas Nr. 90000045353 

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

norēķinu konts LV66UNLA0009013130395, AS „SEB banka” Jēkabpils filiāle, kods UNLALV2X 

 

VIESĪTES NOVADA DOMES  
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Viesītes novada Viesītē 

2017.gada 23.februārī                                                                                                 Nr.3 

LĒMUMS Nr.7 

Par atbalstu biedrībai „Sēļu Zīle” līdzfinansējuma nodrošināšanā LEADER 

programmas projekta „Apmācības Viesītes un Salas novados  

uzņēmējdarbības veicināšanai” 

G.Dimitrijeva 

 
 Pamatojoties uz biedrības „Lauku partnerība “Sēlija” izsludināto atklāto otrās kārtas konkursu 

19.2 pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 

atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 13.oktobra noteikumiem  Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības 

atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ir sagatavots biedrības „Sēļu Zīle” projekts „Apmācības Viesītes 

un Salas novados uzņēmējdarbības veicināšanai”.  

 Projektu paredzēts iesniegt 4.mērķa „Atbalstīt sociālā atbalsta un integrācijas pasākumus 

dažādām sabiedrības grupām” 6. rīcībā “Draudzīga un atbalstoša dzīves vide”, 5.2.2. darbībā 

“Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides 

aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai”. Rīcības apraksts: 

Infrastruktūra, aprīkojums un apmācības sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupu atbalstam- veci 

cilvēki, cilvēki ar invaliditāti, cilvēki darba meklējumos, sociāli neaktīvie iedzīvotāji. Kā arī 

infrastruktūra, aprīkojums un apmācības, kas adresētas bērniem un jauniešiem. Citi pasākumi, kas 

atbilst konkrētās rīcības un LEADER programmas būtībai un nav pretrunā ar Ministru kabineta 

noteikumiem. 

 Projektā plānots organizēt apmācības Viesītes un Salas novados, lai veicinātu uzņēmējdarbību. 

 Pamatojoties uz saņemto biedrības „Sēļu Zīle” iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 

15.panta 10.punktu un 41.punktu, kā arī uz Viesītes novada domes 2017.gada 15.februāra  lēmumu 

Nr.7 “Par ,,Viesītes novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam" aktualizētā Investīciju plāna 

apstiprināšanu”, atklāti balsojot, par –  7 balsis (Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, 

Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska), pret-nav, atturas - nav, nepiedalās- 1 (Jānis 

Dimitrijevs), Viesītes novada dome NOLEMJ: 
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3. Atbalstīt biedrības „Sēļu Zīle” izstrādātā projekta “Apmācības Viesītes un Salas 

novados uzņēmējdarbības veicināšanai laukos” ar kopējo budžetu EUR 15033.96 

iesniegšanu. 

4. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt no pašvaldības budžeta tā īstenošanai 

50% no nepieciešamā līdzfinansējuma EUR 751.70, kas sastāda 5% no attiecināmajām 

izmaksām.  

Zināšanai- Attīstības un plānošanas nodaļai, Grāmatvedības un finanšu nodaļai  

Kontrolei – pašvaldības izpilddirektoram A.Žukam 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs                                                                    J.Dimitrijevs 

 

 
Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 
Reģistrācijas Nr. 90000045353 

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

norēķinu konts LV66UNLA0009013130395, AS „SEB banka” Jēkabpils filiāle, kods UNLALV2X 

 

VIESĪTES NOVADA DOMES  
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Viesītes novada Viesītē 

2017.gada 23.februārī                                                                                                 Nr.3 

LĒMUMS Nr.8 

Par  projekta “Viesītes novada sēliskās izloksnes un senie stāsti” iesniegšanu 

G.Dimitrijeva 

 

Pamatojoties uz Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „PIETEIKUMU 

SAGATAVOŠANA NACIONĀLAJAM NEMATERIĀLĀ  KULTŪRAS MANTOJUMA 

SARAKSTAM” izsludināto konkursu, Viesītes muzeja „Sēlija” darbinieki sadarbībā ar 

Attīstības un plānošanas nodaļas speciālistiem ir izstrādājuši projekta pieteikumu iesniegšanai 

Latvijas Nacionālajam kultūras centram Pils laukumā 4, Rīgā. 

Projekta mērķis: saglabāt zūdošo sēlisko valodu un dziesmas kā Sēlijas īpatnību, novadu 

raksturojošu lielumu un senos stāstus kā tautas dzīves gudrību un kultūrvēsturisku liecību par 

dzīvi Sēlijā 20.gadsimtā.  

Projektā paredzētās aktivitātes un uzdevumi: projekta gaitā savākt materiālus 

ekspedīcijās un no vecajiem TV ierakstiem, sagatavot glabāšanai un popularizēt kā Sēlijas 

novadam unikālu vērtību; materiālu izmantot jaunas muzejpedagoģiskas programmas 

veidošanai un kultūras skolas somas nodarbībām; sagatavot ceļojošu izstādi “Cilvēku un vietu 

stāsti. Ekspedīcija 2017”.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 13.panta 5.punktu un Viesītes novada domes 

2017.gada lēmumu Nr. 7 “Par ,,Viesītes novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam" 

aktualizētā  Investīciju plāna apstiprināšanu”, atklāti balsojot, par –  8 balsis (Jānis Dimitrijevs, 

Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts 

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

 

4. Iesniegt projekta “Viesītes novada sēliskās izloksnes un senie stāsti ” pieteikumu 

Latvijas Nacionālajam kultūras centram Pils laukumā 4, Rīgā. 
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5. Piedalīties projektā un apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanu. Projekta 

kopējais budžets EUR 968,36 (deviņi simti sešdesmit astoņi euro, 36 centi), tai 

skaitā, EUR 925,00 KKF līdzfinansējums.  

6. No pašvaldības budžeta nodrošināt līdzfinansējumu EUR 43.36 (četrdesmit trīs euro, 

36 centi). 

Izpildei – Attīstības un plānošanas nodaļai, muzejam “Sēlija” 
Zināšanai- Grāmatvedības un finanšu nodaļai  

Kontrolei – pašvaldības izpilddirektoram A.Žukam 

 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs                                                                    J.Dimitrijevs 

 

 

 

 


