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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Viesītes novada Viesītē

2018.gada 3.aprīlī

Nr.4

Sēde sasaukta plkst.8.30
Sēdi atklāj plkst. 8.30
Sēdi vada:
Novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks
Sēdi protokolē:
Pašvaldības kancelejas vadītāja Daina Vītola
Piedalās novada domes deputāti: Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,
Juris Līcis, Pēteris Līcis
Nepiedalās: Iveta Līce – darbs ārsta praksē; Māris Lācis – personīgu iemeslu dēļ; Roberts
Orups- slimības dēļ.
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Sanita Lūse- pašvaldības izpilddirektore
Ināra Erte – juriste
Gunta Dimitrijeva – attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Alfons Žuks atklāj ārkārtas domes sēdi
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par LEADER pprojektu “Mazā Bānīša vēstures sekcijas izveide Viesītes novada Lones
ciemā”.
Ziņo: G.Dimitrijeva
2. Par LEADER projektu “Radošās rezidences Viesītē”.
Ziņo: G.Dimitrijeva

1

1.#
Par LEADER projektu “Mazā Bānīša vēstures stacijas izveide
Viesītes novada Lones ciemā”
G.Dimitrijeva, A.Žuks
G.Dimitrijeva – ziņo par sagatavoto domes lēmuma projektu par pašvaldības projekta “Mazā
Bānīša vēstures stacijas izveide Viesītes novada Lones ciemā” iesniegšanu LEADER projektu
konkursā.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu.
Pamatojoties uz biedrības „Lauku partnerība “Sēlija”” izsludināto atklāto ceturtās 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 tūrisma maršruts.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 5.punktu, atbilstoši Viesītes
novada Attīstības programmas 2014-2020 stratēģiskā mērķa Nr. 4 “Saglabāt un popularizēt
Sēlijas kultūrvēsturisko mantojumu” vidēja termiņa prioritātes “Viesītes kā Sēlijas reģionālā
tūrisma centra attīstība ” Rīcības virziena 6.1 “Tūrisma infrastruktūras veidošana” uzdevumam
7 “uzlabot pieejamību kultūrvēsturiskajam mantojumam, tai skaitā tūrisma objektiem”, atklāti
balsojot, par- 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,
Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret- nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties LEADER programmas projektu konkursā ar Viesītes novada pašvaldības
projektu “Mazā Bānīša vēstures stacijas izveide Viesītes novada Lones ciemā” un
projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanu.
2. Projekta kopējais budžets (ar PVN) EUR 19718.12, 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, atbildīgais – nodaļas vadītāja G.Dimitrijeva
Zināšanai - Grāmatvedības un finanšu nodaļai
Kontrolei – pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei

2

2.#
Par LEADER projektu “Radošās rezidences Viesītē”
G.Dimitrijeva, A.Žuks

G.Dimitrijeva – ziņo par sagatavoto domes lēmuma projektu par pašvaldības projekta
“Radošās rezidences Viesītē” iesniegšanu LEADER projektu konkursā.
Deputātiem iebildumu nav.
A.Žuks – ierosina apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu.
Pamatojoties uz biedrības „Lauku partnerība “Sēlija”” izsludināto atklāto ceturtās kārtas projektu
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
“Radošās rezidences Viesītē”.
Projektu paredzēts iesniegt 5.mērķa „Atbalstīt kvalitatīvu kultūras dzīves un atbildīgas sabiedrības
attīstību” 8.Rīcība „ Radošās rezidences”, 5.2.1 darbībā “Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras
objektu sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību”. Radošās
rezidences izveidošana: telpu, teritorijas aprīkošana, infrastruktūras izveidošana. Projektā plānots
izveidot radošās rezidences Viesītes novadā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 5.punktu, 13.10.2011. Ministru
kabineta noteikumiem Nr.590, „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku
attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju””, atbilstoši Viesītes novada Attīstības programmas 2014-2020 stratēģiskā mērķa 1 “Mazināt
iedzīvotāju skaita sarukšanu un tā riskus uz novada nākotnes attīstības iespējām” vidēja termiņa
prioritātes “Sezonas iedzīvotāju piesaiste” Rīcības virziena 1.1 “Novada tēls” uzdevumam 7 “Veicināt
Sēlijas reģiona attīstību”, atklāti balsojot, par- 6 balsis (Alfons Žuks, Svetlana Andruškeviča, Vita
Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Juris Līcis, Pēteris Līcis), pret- nav, atturas- nav, Viesītes novada dome
NOLEMJ:

1. Piedalīties LEADER programmas projektu konkursā ar Viesītes novada pašvaldības
projektu “Radošās rezidences Viesītē” un apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā
īstenošanu.
2. Projekta kopējais budžets (ar PVN) EUR 50 000, tai skaitā, attiecināmie izdevumi
EUR 50 000.
3. No pašvaldības budžeta nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu
EUR 5000.00, kas sastāda 10% no attiecināmajiem izdevumiem
Izpildei- Attīstības un plānošanas nodaļai, atbildīgais – nodaļas vadītāja G.Dimitrijeva
Zināšanai - Grāmatvedības un finanšu nodaļai
Kontrolei – pašvaldības izpilddirektorei S.Lūsei

Sēde beidzas plkst.9.00
Sēdes vadītājs
Novada domes priekšsēdētājs
03.04.2018.
Protokoliste
03.04.3018.

(personiskais paraksts)

A.Žuks
D.Vītola

(personiskais paraksts)
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