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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 22.martā                                                                                                Nr.5 

 

Sēde sasaukta  plkst.9.00  

Sēdi atklāj  plkst. 9.00 

 

Sēdi vada: 

Novada domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs  

 

Sēdi protokolē: 

Pašvaldības kancelejas vadītāja Daina Vītola 

 

Piedalās novada domes deputāti: Andris Baldunčiks, Vita Elksne,  Juris Līcis, Māris 

Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds  

 

Nepiedalās: Svetlana Andruškeviča  

                      

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 

Laura Liepiņa – projektu administratore 

Sanita Lūse – Saukas pagasta pārvaldes vadītājs 

Lilita Bārdule – Rites pagasta pārvaldes vadītāja  

 

 

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs        

Jānis Dimitrijevs  atklāj ārkārtas domes sēdi 

 
J.Dimitrijevs – ierosina apstiprināt darba kārtību kopumā ar 4.jautājumiem. 

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

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

Rimants Šveds) pret- nav, atturas- nav,  Viesītes novada dome NOLEMJ:      

 

Apstiprināt ārkārtas domes sēdes darba kārtību ar 4.jautājumiem 
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DARBA KĀRTĪBA: 
1. Par Viesītes novada pašvaldības projektu „Inventāra papildināšana zivju resursi aizsardzībai 

Viesītes novada ūdenstilpēs” 

Ziņo: L.Liepiņa 

2. Par projekta „Tautas mākslas svētki „SĒLIJA ROTĀ” Viesītē” izstrādi un iesniegšanu 

Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2017  konkursā. 

Ziņo: G.Dimitrijeva 

3.  Par projekta „Sēlijas amatnieku jampadracis Viesītē” izstrādi un iesniegšanu Latvijas valsts 

mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2017 konkursā. 

Ziņo: G.Dimitrijeva 

4.  Par projekta „Mazā Bānīša stacija pirms 100 gadiem un tagad” izstrādi un iesniegšanu 

Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2017 konkursā.  

Ziņo: G.Dimitrijeva  

 

1.# 

Par Viesītes novada pašvaldības projektu „Inventāra papildināšana zivju resursu 

aizsardzībai Viesītes novada ūdenstilpēs”  

L.Liepiņa 

L.Liepiņa – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, kas sagatavots pēc pašvaldības policijas 

inspektora iniciatīvas. Projektā plānots iegādāties 2 binokļus (tai skaitā 1 nakts redzamības)  

vienu dronu un piecas videonovērošanas kameras. Aprīkojums paredzēts, lai nodrošinātu zivju 

resursu aizsardzību novada ezeros. 

Tā kā pašvaldības projekts par zivju resursu papildināšanu Viesītes ezerā netika atbalstīts no 

Valsts zivju fonda padomes puses, tad projekta līdzfinansējumam varēs izmantot neatbalstītajam 

projektam plānoto līdzfinansējumu. 

J.Dimitrijevs – ierosina balsot par sagatavoto projekta pieteikumu. 

Deputātiem iebildumu nav. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu, likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 29.panta 

1.punkta nosacījumiem, Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par 

valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, Ministru 

kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumiem Nr. 1417 „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. 

marta noteikumos Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju 

fonda finanšu līdzekļiem””,  atklāti balsojot, par – 7 balsis (Jānis Dimitrijevs, Andris Baldunčiks, 

Vita Elksne, Juris Līcis, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret- 1 (Māris 

Malcenieks), atturas – nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 
 

1. Iesniegt Valsts zivju fonda pasākumā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic 

valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot 

attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” Viesītes novada pašvaldības projektu 

„Inventāra papildināšana zivju resursu aizsardzībai Viesītes novada ūdenstilpēs”. 

2. Apstiprināt projekta kopējo summu EUR 3599,00 (trīs tūkstoši pieci simti 

deviņdesmit deviņi euro,00 centi), tai skaitā PVN 21% EUR 624,62 (seši simti divdesmit četri 

euro, 62 centi). 

3. Projekta atbalsta gadījumā paredzēt kopā pašvaldības līdzfinansējumu 26% no 

projekta attiecināmajām izmaksām EUR 935,74 (deviņi simti trīsdesmit pieci euro, 74 

centi). 

4. Līdzfinansējumu piešķirt no Viesītes novada pašvaldības vides aizsardzības speciālā 

budžeta līdzekļiem. 
 

Izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai, atbildīgais projektu administratore L.Liepiņa 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei pašvaldības izpilddirektoram 
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2.# 

Par projekta „Tautas mākslas svētki „SĒLIJA ROTĀ” Viesītē” izstrādi un iesniegšanu 

Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2017 konkursā 

G.Dimitrijeva 

G.Dimitrijeva – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Projekta pieteikumu kopā gatavo 

Viesītes kultūras pils un Attīstības un plānošanas nodaļa, lai iegūtu valsts finansējumu Sēlijas 

novadu apvienības ikgadējam pasākumam „Sēlija Rotā”, kas šogad notiks Viesītē, š.g.1.jūlijā. 

Plānotas 6 aktivitātes, bet šobrīd precīzs budžets vēl nav zināms, tāpēc lēmuma projektā ir 

norādīta summa līdz 7500,00 EUR, kas precizējot budžetu netiks pārsniegta. Atsevišķi 

pašvaldības līdzfinansējums projektam nav nepieciešams. Šajā konkursā tiek atbalstīta 

profesionālā māksla un tāpēc vēl tiek apzināti kopējie izdevumi.  

J.Dimitrijevs – ierosina balsojot par sagatavoto projekta pieteikumu. 

Deputātiem iebildumu nav.  

Zemgales plānošanas reģions ir izsludinājis “Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales 

kultūras programmas 2017” konkursu.  Kultūras programmas mērķis ir sekmēt Zemgales 

specifisko kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību plašai 

sabiedrībai, sniedzot ieguldījumu Latvijas kultūrvides līdzsvarotā un kvalitatīvā attīstībā. 

Projektā plānotās aktivitātes nodrošina Sēlijas tautas mākslas svētku „SĒLIJA ROTĀ” 

īstenošanu Viesītē 2017.gada 1 jūlijā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 13.panta 5.punktu, Viesītes novada 

Attīstības programmas 2014. – 2020.gadam ilgtermiņa prioritātes IP5 „Sēlijas kultūras 

izmantošana tūrisma produktu attīstīšanai”, rīcības plāna RV3 punktu „Daudzveidīgu kultūras 

pasākumu pieejamība”, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas 2017.gada 8.marta sēdes ierosinājumu (prot.Nr.3), atklāti balsojot, par – 8 balsis 

(Jānis Dimitrijevs, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts 

Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds), pret- nav, atturas – nav, Viesītes novada dome 

NOLEMJ 

                1. Atbalstīt projekta „Tautas mākslas svētki „SĒLIJA ROTĀ” Viesītē” izstrādi 

un iesniegšanu „Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2017” 

projektu konkursā.  

               2. Apstiprināt projekta budžetu ne vairāk kā EUR 7500,00 (septiņi tūkstoši pieci 

simti euro,00 centi). 
 

Izpildei: Viesītes kultūras pilij sadarbībā ar Attīstības un plānošanas nodaļu, atbildīgais – Viesītes 

kultūras pils direktore R.Vasiļjeva 

Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei pašvaldības izpilddirektoram 

 

 

3.# 

Par projekta „Sēlijas amatnieku jampadracis Viesītē” izstrādi un iesniegšanu Latvijas 

valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2017 konkursā 

G.Dimitrijeva 

G.Dimitrijeva – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Projekta pieteikumu kopā gatavo 

Viesītes muzejs „Sēlija” un Attīstības un plānošanas nodaļa. Arī šis projekts ir saistīts ar 

Tautas mākslas svētkiem „Sēlija Rotā”, kas notiks 1.jūlijā Viesītē. Tikai pasākums notiks 

muzeja teritorijā un tajā tiks iesaistīti dažādi amatnieki, lai rādītu savas amata prasmes. Jau ir 

apzināti amatnieki, kas piekrituši piedalīties pasākumā, bet plānots vēl piesaistīt amatniekus. 
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Projektu vadīs muzeja tūrisma speciālists. Precīzs projekta budžets vēl nav zināms, tāpēc 

lēmuma projektā ir norādīta summa ne vairāk kā EUR 3500,- kas, precizējot budžetu, netiks 

pārsniegta. Atsevišķi pašvaldības līdzfinansējums projektam nav nepieciešams.  

J.Dimitrijevs – ierosina balsojot par sagatavoto projekta pieteikumu. 

Deputātiem iebildumu nav.  

Zemgales plānošanas reģions ir izsludinājis “Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales 

kultūras programmas 2017” konkursu.  Kultūras programmas mērķis ir sekmēt Zemgales 

specifisko kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību plašai 

sabiedrībai, sniedzot ieguldījumu Latvijas kultūrvides līdzsvarotā un kvalitatīvā attīstībā. 

Projektā plānotās aktivitātes nodrošina kultūras mantojuma lietpratēju – meistaru zināšanu un 

prasmju tālāknodošanu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 13.panta 5.punktu, Viesītes novada 

Attīstības programmas 2014. – 2020.gadam ilgtermiņa prioritātes IP5 „Sēlijas kultūras 

izmantošana tūrisma produktu attīstīšanai”, rīcības plāna RV3. punktu „Daudzveidīgu kultūras 

pasākumu pieejamība”, RV4.2.punktu „Uzņēmējdarbības veicināšana”, RV2.2. punktu „Starp-

pašvaldību sadarbības veicināšana”, atklāti balsojot, par – 8 balsis (Jānis Dimitrijevs, Andris 

Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants 

Šveds), pret- nav, atturas – nav, Viesītes novada dome NOLEMJ 

1. Atbalstīt projekta „Sēlijas amatnieku jampadracis Viesītē” izstrādi un iesniegšanu 

“Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2017” projektu konkursā.  

2. Apstiprināt projekta budžetu ne vairāk kā EUR 3500,00 (trīs tūkstoši pieci simti 

euro,00 centi). 
 

Izpildei: Viesītes muzejam „Sēlija” sadarbībā ar Attīstības un plānošanas nodaļu, atbildīgais – muzeja 

speciāliste L.Levinska-Drozdova. 

Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei pašvaldības izpilddirektoram 

 

4.# 

Par projekta „Mazā Bānīša stacija pirms 100 gadiem un tagad” izstrādi un iesniegšanu 

Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2017 konkursā 

G.Dimitrijeva 

G.Dimitrijeva - ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Projekta pieteikumu kopā gatavo 

Viesītes muzejs „Sēlija” un Attīstības un plānošanas nodaļa. Projektā paredzēts atjaunot un 

pilnveidot vēsturiskā Stacijas laukuma teritoriju- atjaunot informatīvo stendu, novietot 

vēsturiskā tipa stacijas solu, izvietot skici ar Mazā bānīša attēlu uz sliedēm. Šim projektam ir 

nepieciešams līdzfinansējums EUR 1250,- kas tiks finansēts no muzeja budžeta. 

Šobrīd precīzs budžets vēl nav zināms, tāpēc lēmuma projektā ir norādīta summa ne vairāk kā 

EUR 4610,00, kas, precizējot budžetu, netiks pārsniegta.  

J.Dimitrijevs – ierosina balsojot par sagatavoto projekta pieteikumu. 

Deputātiem iebildumu nav.  

Zemgales plānošanas reģions ir izsludinājis “Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales 

kultūras programmas 2017” konkursu.  Kultūras programmas mērķis ir sekmēt Zemgales 

specifisko kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību plašai 

sabiedrībai, sniedzot ieguldījumu Latvijas kultūrvides līdzsvarotā un kvalitatīvā attīstībā. 

Projektā plānotās aktivitātes nodrošina specifiskā Zemgales materiālā un nemateriālā 
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kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstību un lokālās savdabības un vēsturiskās 

kultūrtelpas unikalitātes saglabāšanu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 13.panta 5.punktu, Viesītes novada 

Attīstības programmas 2014. – 2020.gadam ilgtermiņa prioritātes IP5 „Sēlijas kultūras 

izmantošana tūrisma produktu attīstīšanai”, rīcības plāna RV6. 1.punktu „Tūrisma 

infrastruktūras veidošana”, atklāti balsojot, par – 8 balsis (Jānis Dimitrijevs, Andris Baldunčiks, 

Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds), 

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

 

1. Atbalstīt projekta „Mazā Bānīša stacija pirms 100 gadiem un tagad” izstrādi un 

iesniegšanu “Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2017”projektu 

konkursā.  

2. Apstiprināt projekta budžetu ne vairāk kā EUR 4610,00, tai skaitā, pašvaldības 

līdzfinansējums EUR 1250,00 (viens tūkstotis divi simti piecdesmit euro, 00 centi). Projekta 

atbalsta gadījumā līdzfinansējums piešķirams no Viesītes muzeja „Sēlija” budžeta. 
 

 

Izpildei: Viesītes muzejam „Sēlija” sadarbībā ar Attīstības un plānošanas nodaļu, atbildīgais – muzeja 

vadītāja I.Svilāne 

Zināšanai: Grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei pašvaldības izpilddirektoram 

 

 

Sēde beidzas plkst.10.00 

 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs                                                    J.Dimitrijevs 

22.03.2017. 

 

 

Protokoliste                                                D.Vītola 

22.03.2017. 

 


