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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 29.decembrī                                                                                             Nr.20 

 

Sēde sasaukta  plkst.8.00  

Sēdi atklāj  plkst. 8.00 

 

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, Pēteris Līcis, Laura Zvirbule 

 

Nepiedalās:  

Roberts Orups – personīgu iemeslu dēļ  

                      

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Sanita Lūse – pašvaldības izpilddirektore 

Anita Maļinovska – galvenā grāmatvede 

Lidija Medvecka – finansiste 

Ināra Erte – pašvaldības juriste  

Lilita Bārdule- Rites pagasta pārvaldes vadītāja 

Māris Blitsons – SIA „Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs 

 

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs        

Alfons Žuks  atklāj ārkārtas domes sēdi 

 

A.Žuks  – ierosina apstiprināt ārkārtas domes darba kārtību ar 5.jautājumiem. 

P.Līcis – ierosina neskatīt 4.jautājumu domes sēdē, bet vispirms to izskatīt nākošajā finanšu 

komitejas sēdē. 

L.Medvecka – jautājums sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un sakarā ar 

minimālās algas pieaugumu. 

A.Žuks – ja deputāti atbalsta P.Līča ierosinājumu, tad 4.jautājums tiks izņemts no darba 

kārtības. 

. 

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:      

mailto:dome@viesite.lv
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Apstiprināt ārkārtas domes sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBA: 

 

1. Par projekta ''Viesītes katlu mājas efektivitātes paaugstināšana'' sagatavošanu un 

iesniegšanu darbības programmas ''Izaugsme un nodarbinātība'' 4.3.1. specifiskā atbalsta 

mērķa ''Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā 

siltumapgādē'' otrā projektu iesniegumu atlases kārtā. 

Ziņo: M.Blitsons 

 

2. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķināšanu un apstiprināšanu. 

Ziņo: M.Blitsons- noņemts no darba kārtības, skatīs nākošajā finanšu komitejā. 

 

3. Par saistošo noteikumu Nr.14/2017 “Par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības 

2017.gada budžetā”  apstiprināšanu. 

Ziņo: L.Medvecka 

 

4. Par Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja un domes deputātu atlīdzības 

koeficientu apstiprināšanu- noņemts no darba kārtības, skatīs nākošajā finanšu 

komitejā 

Ziņo: L.Medvecka 

 

5. Pat Viesītes novada pašvaldības apkures sistēmas darbinieku stundas tarifa likmes 

noteikšanu. 

Ziņo: L.Medvecka 

 

 
1.#        

Par projekta ''Viesītes katlu mājas efektivitātes paaugstināšana'' sagatavošanu un 

iesniegšanu darbības programmas ''Izaugsme un nodarbinātība'' 4.3.1. specifiskā 

atbalsta mērķa ''Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā 

siltumapgādē'' otrā projektu iesniegumu atlases kārtā 

M.Blitsons, A.Žuks, J.Līcis,  

M.Blitsons – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu saistībā ar to, ka dome pieņēma lēmumu 

nesniegt projekta pieteikumu jaunas siltumtrases ierīkošanai uz Viesītes kultūras pili. Līdz ar 

to, vairs nav aktuāls projekta pieteikumus Viesītes katlu mājas efektivitātes paaugstināšanai ar 

4,5 megavatu jaudu. Ir iespēja startēt uz pieteikumu 01.02.l2018. samazinot katlu jaudu uz 4,0 

megavatiem. 

Ir jāaktualizē TEP un cita dokumentācija, vajadzīgi papildu apmēram 1900 EUR. 

Nepieciešams domes akcepts vai startēt šajā projektu atlases kārtā, vai mēģināt katlus, to 

iekārtas, priekškurtuvi rekonstruēt pašiem saimnieciskā kārtā. Izmaksas ir lielas un piedaloties 

ar projektu konkursā ir iespēja saņemt ES līdzfinansējumu -30% no visas summa. 30% būtu 

pašas Viesītes komunālās pārvaldes ieguldījums un 30% pašvaldības līdzfinansējums. 

Projekts neattiecas uz ēkām un piebūvi, bet gan uz iekārtām. Atbalsta gadījumā tas tiks realizēts 

2019.gadā. 

A.Žuks – ja atbalstam šādu projekta pieteikuma iesniegšanu (katli ar 4,0 megavatiem), tad 

dome uzdod SIA līdz 01.02.2018. aktualizēt visu nepieciešamo dokumentāciju un iesniegt 

projekta iesniegumu. 

J.Līcis – uzskata, ka jāizmanto iespēja iesniegt projektu Eiropas finansējuma saņemšanai, jo 

vairāk jau tādas iespējas nebūs. 

A.Žuks – lēmuma projekts tiek likts uz balsošanu. 
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Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Viesītes komunālā pārvalde”, reģ. Nr. 

LV55403000541 iesniegumu, kurā tiek lūgts izskatīt jautājumu par projekta ''Viesītes katlu 

mājas efektivitātes paaugstināšana'' sagatavošanu un iesniegšanu darbības programmas 

''Izaugsme un nodarbinātība'' 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa ''Veicināt energoefektivitāti un 

vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē'' otrā projektu iesniegumu atlases kārtā. 

Projekta ietvaros plānota energoefektivitātes pasākumu veikšana Viesītes katlu mājā, tehniski-

ekonomiskā pamatojuma ''Viesītes katlu mājas efektivitātes paaugstināšana'' sagatavošana, 

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 

22.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.495 ''Darbības programmas ''Izaugsme un 

nodarbinātība'' 4.3.1. specifiska atbalsta mērķa ''Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER 

izmantošanu centralizētajā siltumapgādē'' otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas 

noteikumi'', pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 12.pantu, 15.panta pirmās daļas pirmo 

punktu, atklāti balsojot, par- 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškleviča, Vita Elksne, 

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

nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ''Viesītes komunālā pārvalde'', vienotais 

reģistrācijas Nr. LV55403000541, pamatojoties uz  izsludināto pieteikšanos darbības 

programmas ''Izaugsme un nodarbinātība'' 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa ''Veicināt 

energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē'' otrās projektu 

atlases kārtas projektu iesniegumu atlasi, aktualizēt un sagatavot projekta ''Viesītes katlu 

mājas efektivitātes paaugstināšana'' iesniegumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, 

apliecinājuma karti, finansēšanas plānu. 

 

2. Viesītes novada pašvaldības 2018.gada budžetā ieplānot finansējumu 1936 EUR 

apmērā dokumentācijas aktualizēšana un sagatavošanai (1600,00EUR un PVN 336,00 

EUR). 

 
Atbildīgais : SIA ''Viesītes komunālā pārvalde'' valdes priekšsēdētājs M.Blitsons- projekta 

iesnieguma, tehniski -ekonomiskā pamatojuma, finansēšanas plāna, apliecinājuma kartes 

aktualizēšanai un sagatavošanai. 

 

Kontrole: Pašvaldības izpilddirektorei. 

Zināšanai: Attīstības un plānošanas nodaļai, Galvenajai grāmatvedei, Finansistei. 

 

 

2.# 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķināšanu un apstiprināšanu 

M.Blitsons 

 

A.Žuks – ierosina jautājumu izņemt no dienas kārtības, jo lēmuma projekts nav sagatavots. 

M.Blitsons – skaidro kāpēc nav paspējis sagatavot lēmuma projektu. 

 

Atklāti balsojot, par- 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškleviča, Vita Elksne, Anatolijs 

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

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

          Noņemt no darba kārtības jautājumu un skatīt to nākošajā finanšu komitejā.  
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3.# 
Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.14/2017 ”Par grozījumiem 

2017.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Viesītes novada pašvaldības 

2017.gada budžetu” apstiprināšanu 

-------------------------------------------------------------------------------- 
L.Medvecka, J.Līcis 

L.Medvecka – ziņo par sagatavotajiem budžeta grozījumiem, par grozījumiem pamatbudžeta 

ieņēmumu un izdevumu daļā, par grozījumiem speciālajā budžetā. 

Paskaidrojuma raksts pievienots. 

 

J.Līcis – izsaka iebildi, par to, ka tiek veikti grozījumi uz decembra pēdējo dienu, jo var būt budžetā 

atlikums. 

 Viesītes novada dome ir izvērtējusi un apspriedusi Viesītes novada pašvaldības 2017.gada 

budžeta grozījumu projektu. 

          Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 43.pantu, 46.panta pirmo un otro daļu, un likuma „Par pašvaldības budžetiem” 

37.pantu, 38.pantu, 39.pantu, 40.pantu, saskaņā ar 2013.gada 22.maijā apstiprināto Kārtību „Par 

Viesītes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”, atklāti 

balsojot, par- 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškleviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, 

Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Laura Zvirbule), pret- nav, atturas- nav, Viesītes novada 

dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Viesītes novada domes saistošos noteikumus Nr.14/2017 „Par 

grozījumiem 2017.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Viesītes novada 

pašvaldības 2017.gada budžetu”. 

2. Saistošie noteikumi Nr.14/2017 „Par grozījumiem 2017.gada 18.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.1/2017 „Par Viesītes novada pašvaldības 2017.gada budžetu” 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. 

 
Pielikumā:  Saistošie noteikumi Nr.14/2017 „Par grozījumiem 2017.gada 18.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.1/2017 „Par Viesītes novada pašvaldības 2017.gada budžetu” ar pielikumiem. 

 

Izpildei –finansistei L.Medveckai, kancelejas vadītājai D.Vītolai 

Kontrolei – pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei 

 
 

5.# 

Par Viesītes novada pašvaldības apkures sistēmas darbinieku  

stundas tarifa likmes noteikšanu 

L.Medvecka 

 

L.Medvecka – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Deputātiem iebildumu nav. 

A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

 

           Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumiem Nr.656 

“Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un 

minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” ar 2017.gada 31.augusta grozījumiem Nr.511, 
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atklāti balsojot, par- 8 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškleviča, Vita Elksne, Anatolijs 

Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Pēteris Līcis, Laura Zvirbule), pret- nav, atturas- nav, Viesītes 

novada dome NOLEMJ: 

 

                     Ar 2018.gada 1.janvāri mēneša darba algas aprēķināšanai Viesītes novada 

pašvaldības apkures sistēmas kurinātājiem stundas tarifa likmi noteikt 2.69 EUR. 

 

 

Izpildei- pašvaldības juristei I.Ertei, kultūras pils direktorei R.Vasiļjevai, Viesītes vidusskolas 

direktoram A.Baldunčikam 

Zināšanai – finansistei L.Medveckai, algu grāmatvedei D.Pērkonei kancelejas vadītājai D.Vītolai,  

Kontrolei- pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei 

 

 

 
Sēde beidzās plkst 9.00 

 

Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks 2018.gada 18.janvārī 

 

 

Sēdes vadītājs       

Novada domes priekšsēdētājs                                                   A.Žuks 

29.12.2017. 

 

 

Protokoliste                                                                      D.Vītola 

29.12.2017. 

 

 

 

 

 

 
 


