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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 13.jūlijā                                                                                              Nr.12 

 

Sēde sasaukta  plkst.10.00  

Sēdi atklāj  plkst. 10.00 

 

Sēdi vada: 

Novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks  

 

Sēdi protokolē: 

Pašvaldības kancelejas vadītāja Daina Vītola 

 

Piedalās novada domes deputāti: Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne,  Anatolijs Kvitkovs, 

Iveta Līce, Juris Līcis, Svetlana Puzāne, Laura Zvirbule 

 

Nepiedalās:  

Roberts Orups – personīgu iemeslu dēļ 

                    

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Anita Maļinovska – galvenā grāmatvede 

Ināra Erte – pašvaldības juriste  

Gunta Dimitrijeva - Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 

Lilita Bārdule – Rites pagasta pārvaldes vadītāja 

Dainis Černauskis – Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs 

Sanita Lūse – Saukas pagasta pārvaldes vadītāja 

Māris Blitsons – SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs 

 

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs        

Alfons Žuks  atklāj ārkārtas domes sēdi 

 

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

Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Svetlana Puzāne, Laura Zvirbule) pret- nav, atturas- nav,  

Viesītes novada dome NOLEMJ:      

Apstiprināt ārkārtas domes sēdes darba kārtību ar 1.jautājumu 

 
DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par dalību SAM 4.3.1. aktivitātē “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER 

izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” 

Ziņo: M.Blitsons 
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1.# 
Par dalību SAM 4.3.1. aktivitātē “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER 

izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

M.Blitsons, A.Žuks, A.Maļinovska 

M.Blitsons – ziņo par sagatavoto jauno lēmuma projektu sakarā to, ka pieņemot lēmumu 

2017.gada 29.jūnija domes sēdē projekta kopējais plānotais budžets tika apstiprināts bez PVN. 

Nepieciešams jauns lēmums, lai precizētu projekta summu ar PVN summu. 

Informē, ka no šiem 552,970.00 EUR Kohēzijas fonda līdzekļi būs ~145 tūkstoši eiro. 

A.Žuks – ierosina lēmuma projektu likt uz balsošanu  

 Jautājumu, priekšlikumu nav. 
 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību ''Viesītes komunālā pārvalde'' 26.06.2017. iesniegumu 

Nr.1-4.1/71   par dalību SAM 4.3.1. aktivitātē ''Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu 

centralizētajā siltumapgādē'', ar projekta pieteikumu “Viesītes katlu mājas efektivitātes 

paaugstināšana” energoefektivitātes pasākumu veikšanai Viesītes katlu mājā un Tehniski-ekonomiskā 

pamatojuma ''Viesītes katlu mājas efektivitātes paaugstināšana'' gatavošanu, pamatojoties uz Viesītes 

novada Attīstības programmā 2014.-2020. gadam noteikto  uzdevumu   U10. ''Modernizēt centralizēto 

siltumapgādi un ūdensapgādes tehnoloģijas'', rīcība  RV3.1. ''Komunālās saimniecības infrastruktūras 

attīstība'', Viesītes novada pašvaldības Investīciju plāna 2014.-2020.gadam 62. projektu ''Viesītes katlu 

mājas pārbūve'', saskaņā ar 2017.gada 7.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.135 ''Darbības 

programmas ''Izaugsme un nodarbinātība'' 4.3.1. specifiska  atbalsta mērķa ''Veicināt energoefektivitāti 

un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē'' pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas 

īstenošanas noteikumi'', ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2017.gada 26.jūnija sēdes lēmumu 

(prot.Nr.6) un veiktos precizējumus projekta finanšu dokumentācijā, atklāti balsojot, par –7 balsis 

(Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Iveta Līce, Juris Līcis, Svetlana Puzāne, Laura 

Zvirbule), pret – nav, atturas – 1 (Anatolijs Kvitkovs), Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atcelt Viesītes novada domes 2017.gada 29.jūnija lēmumu Nr.10 (prot.Nr.11). 

2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību ''Viesītes komunālā pārvalde'', vienotais 

reģistrācijas Nr.LV55403000541, dalību darbības programmas ''Izaugsme un nodarbinātība'' 4.3.1. 

specifiskā atbalsta mērķa ''Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā 

siltumapgādē'' pirmās projektu atlases kārtas projektu iesniegumu atlasē ar projektu ''Viesītes  katlu 

mājas efektivitātes paaugstināšana''. 
2. Apstiprināt kopējo plānoto budžetu 552.970.00 EUR (pieci simti piecdesmit divi  tūkstoši 

deviņi simti septiņdesmit eiro, 00 centi) apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības  Kohēzijas finansējumus. 

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu ņemot ilgtermiņa 

aizņēmumu Valsts kasē un veicot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” 

pamatkapitāla palielināšanu.  

 

Atbildīgie : 
SIA ''Viesītes komunālā pārvalde'' - par projekta iesniegšanu CFLA. 

Galvenā grāmatvede un finansists- par aizdevuma ņemšanas dokumentācijas sagatavošanu. 

Jurists -par pamatkapitāla palielināšanas dokumentācijas sagatavošanu. 
Kontrole: Pašvaldības izpilddirektors 

 
Sēde beidzas plkst.10.15. 

 

Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks 2017.gada 20.jūlijā 

 

Sēdes vadītājs  

Novada domes priekšsēdētājs                                                                   A.Žuks 

13.07.2017. 

 

Protokoliste                                                                      D.Vītola 

13.07.2017. 

 


