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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Viesītes novada Viesītē 

 

2017.gada 26.oktobrī                                                                                              Nr.17 

 

Sēde sasaukta  plkst.16.00  

Sēdi atklāj  plkst. 16.00 

 

Sēdi vada: 

Novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks  

 

Sēdi protokolē: 

Pašvaldības kancelejas lietvede Inese Ponomarenko 

 

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

Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Laura Zvirbule 

 

Nepiedalās: 

Roberts Orups – slimības dēļ  

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Sanita Lūse – pašvaldības izpilddirektore (ierodas 16.10.) 

Anita Maļinovska- galvenā grāmatvede  

Lidija Medvecka – finansiste 

Gatis Puzāns- būvinženieris 

Sovita Geduša – SIA “Viesītes VSAC” valdes priekšsēdētāja 

 

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs        

Alfons Žuks  atklāj ārkārtas domes sēdi 

 

A.Žuks – ierosina apstiprināt darba kārtību 1.jautājumiem. 

 

Domes deputātiem iebildumu nav. Atklāti balsojot, par – 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Laura 

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

 
Apstiprināt ārkārtas domes sēdes darba kārtību ar 1.jautājumu 

DARBA KĀRTĪBA: 
1. Par projekta “Esošās skolas ēkas pārbūve ar funkcijas maiņu Sporta skolas un Veselības un 

sociālās aprūpes centra vajadzībām” otrās kārtas būvdarbiem. 

Ziņo: A.Žuks 

mailto:dome@viesite.lv


 

1.# 

Par projekta “Esošās skolas ēkas pārbūve ar funkcijas maiņu Sporta skolas un Veselības 

un sociālās aprūpes centra vajadzībām” otrās kārtas būvdarbiem 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
A,Žuks, L.Zvirbule, S.Andruškeviča, A.Maļinovska, J.Līcis 

 

A.Žuks informē par lēmuma projektu un dod vārdu L.Zvirbulei. 

L.Zvirbule atgādina, ko runāja iepriekšējā domes sēdē. Atsaucas uz Guntas Dimitrijevas teikto, 

ir jādomā ilgtermiņā (novadu reforma, cilvēce noveco u.c.), piemērs, Rojas novads (par viņu 

estrādes būvniecību). VSAC iestāde vajadzīga nākotnei. Ēka, kas spētu darboties ilgtspējīgi. 

Izskaidro par summām, ko var samazināt (lēmuma 4.punkts). 

S.Andruškeviča – „Visi esam par!, bet ko saka grāmatveži?” 

A.Maļinovska – lēmuma 7.punktā ir grāmatvežu viedoklis, varētu izvilkt, bet grūti. 

A.Žuks skaidro, ka katru gadu kredīta atmaksai vajadzētu 52 tūkstoši eiro, būtu labi ja VSAC 

varētu strādāt ar peļņu un varētu nosegt apkures izmaksas vismaz 15 tūkstoši. Kredītu varētu 

ņemt 2018.gada otrajā pusgadā. 

J.Līcis - ja samazina summas, tās jau ir būtiskas izmaiņas. Vai neradīsies vēlāk situācija, ka 

vajadzēs summas palielināt? Piemērs esot Elkšņi. 

L.Zvirbule skaidro, ka būs iepirkums par konkrētu summu un summas netiks mainītas, tam 

sekos līdzi un kontrolēs speciālisti. 

J.Līcis piekrīt centra izveidei, bet skaidro, kāpēc jau šis projekts neizgāja aprīlī (apkures un 

citas lietas) vajadzēs vēl miljonu. Nauda primāri ir vajadzīga citām lietā (apkurei un ūdens 

attīrīšanai). Vai VSAC nevar ņemt aizdevumu uz sava vārda?  

A.Maļinovska skaidro ka VSAC nevar ņemt aizdevumu, vienīgi, tad vajadzētu atdot viņiem 

ēku kapitāla palielināšanai, bet ko tad darīt ar Sēlijas sporta skolu? 

S.Andruškeviča – pārvietot Sēlijas sporta skolu uz citu ēku. 

J.Līcis skaidro, ka ēdu dalīt nevar. Sēlijas sporta skola paliek turpat. 

A.Maļinovska lūdz veikt izmaiņas lēmuma 8.punktā. Atmaksu uzsākt ar 2019.gada 4.ceturksni. 

Citu ierosinājumu un priekšlikumu nav. 

A.Žuks – ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Izskatīts Deputātu L.Zvirbules, P. Līča un A. Kvitkova 2017. gada 17. oktobra iesniegums, kurā 

lūdz izvērtēt pašvaldības iespējas projekta “Esošās skolas ēkas pārbūve ar funkcijas maiņu 

Sporta skolas un Veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām” būvdarbu finansēšanai I un 

II kārtai, vai atcelt Viesītes novada domes 2017.gada 12.aprīļa lēmumu Nr.19 (prot.Nr.6) “Par 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mērķdotācijas izlietojumu”.  

2017. gada 20. jūlija domes sēdē pieņēma lēmumu neapstiprināt finansējumu 577549,59 

EUR (ar PVN) projekta “Esošās skolas ēkas pārbūve ar funkcijas maiņu Sporta skolas un 

Veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām” būvdarbu I kārtai (Sporta zāle un telpas 

Sporta skolas vajadzībām) un līdz ar to, pārtraukt projekta “Esošās skolas ēkas pārbūve ar 

funkcijas maiņu Sporta skolas un Veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām” I 

kārtas iepirkumu. 
Konstatēts, ka, saskaņā ar veikto iepirkuma procedūru piedāvātā līgumcena ar PVN projekta II 

kārtai (Telpas veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām) ir – 1 484 972,55 EUR.  
Būvdarbu veikšanai pašvaldībai būtu jāņem aizdevums Valsts kasē.  

 

Izvērtējot pašvaldības finanšu līdzekļu izmantošanas lietderību, plānoto aizņēmuma apjomu, tā 

atmaksāšanas iespējas, kā arī, finanšu līdzekļu nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 2 daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, 21.panta otro daļu, atklāti balsojot, par 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana 

Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Pēteris Līcis, Laura Zvirbule), pret – nav,  atturas- 

2 (Vita Elksne, Juris Līcis), Viesītes novada dome NOLEMJ:  



 

1. Atcelt 2017. gada 21. septembra domes lēmumu Nr. 1# “Par projekta “Esošās skolas 

ēkas pārbūve ar funkcijas maiņu Sporta skolas un Veselības un sociālās aprūpes centra 

vajadzībām” otrās kārtas iepirkumu”. 

2. Apstiprināt finansējumu 1 484 972,55 EUR (ar PVN) projekta “Esošās skolas ēkas 

pārbūve ar funkcijas maiņu Sporta skolas un Veselības un sociālās aprūpes centra 

vajadzībām” būvdarbu II kārtai (telpas veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām).  

3. Uzsākt projekta “Esošās skolas ēkas pārbūve ar funkcijas maiņu Sporta skolas un 

Veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām” II kārtas būvniecību 

4. Būvdarbu laikā veikt būvdarbu apjomu, kuri neietekmē būves funkcionalitāti un 

atbilstību šādu būvju normatīvajiem aktiem un sanitārajām prasībām, izslēgšanu, 

saskaņojot tās ar autoruzraugu un būvdarbu veicēju, tādējādi samazinot būves izmaksas. 

5. Kvalitatīvai būvdarbu izpildei un saskaņā ar būvniecības likumu, nodrošināt 

būvuzraudzību. Veikt iepirkumu būvuzraudzībai. 

6. Saskaņā ar 2017. gada 12.aprīļa domes lēmumu Nr.19 izlietot iepriekšminētajiem 

būvdarbiem piešķirto valsts mērķdotāciju 35 000 EUR līdz 2017. gada 31. 

decembrim. 

7. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē ne vairāk kā 1 000 000 EUR projekta “Esošās skolas 

ēkas pārbūve ar funkcijas maiņu Sporta skolas un Veselības un sociālās aprūpes centra 

vajadzībām” būvdarbu veikšanai. Aizņēmumu ņemt uz 30 gadiem ar valsts kases 

noteikto procentu likmi. Summas izņemšanu paredzēt sākot ar 2018. gadu. 

8. Atmaksu uzsākt ar 2019.gada 4.ceturksni. 

9. Iztrūkstošo finansējumu nodrošināt no pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

atsavināšanas. 

10. Nozīmēt izpilddirektori S. Lūsi kā atbildīgo personu par izpildi. 

 

 

Zināšanai: Attīstības un plānošanas nodaļai, Iepirkumu komisijai, Grāmatvedības un finanšu 

nodaļai 

 

 

 

Sēde beidzas: plkst.17.00 

 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs         (personiskais paraksts)                                            A.Žuka 

26.10.2017. 

 

 

 

Protokoliste 

Lietvede          (personiskais paraksts)                                                                I.Ponomarenko 

26.10.2017. 

 


