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 DOMES SĒDES
PROTOKOLS
Viesītes novada Viesītē

2019.gada 27.jūnijā

Nr.8

Sēde sasaukta plkst.16.30
Sēdi atklāj plkst. 16.40
Sēdi vada:
Novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks
Sēdi protokolē:
Pašvaldības kancelejas vadītāja Daina Vītola
Piedalās novada domes deputāti: Vita Elksne, Māris Lācis, Pēteris Līcis, Roberts Orups
Nepiedalās: Svetlana Andruškeviča, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Sanita Lūse- pašvaldības izpilddirektore
Lidija Medvecka – pašvaldības finansiste
Gunta Dimitrijeva – attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Alfons Žuks atklāj ārkārtas domes sēdi
Atklāti balsojot, par – 5 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Māris Lācis, Pēteris Līcis, Roberts
Orups), pret - nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt ārkārtas domes sēdes darba kārtību ar 3.jautājumiem.
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par projekta “Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pieejamības uzlabošana” izstrādi un
iesniegšanu ELFLA līdzfinansētajā LEADER programmas projektu konkursā.
Ziņo: A.Žuks, G.Dimitrijeva
2. Par projekta “Skatītāju soliņu uzstādīšana drošības uzlabošanai Viesītes
multifunkcionālajā stadionā” izstrādi un iesniegšanu ELFLA līdzfinansētajā LEADER
programmas projektu konkursā.
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Ziņo: A.Žuks, G.Dimitrijeva
3. Par projekta iesnieguma izstrādi un iesniegšanu INTERREG Latvijas-Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020.
Ziņo: A.Žuks, G.Dimitrijeva

1.#
Par projekta “Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pieejamības uzlabošana” izstrādi un
iesniegšanu ELFLA līdzfinansētajā LEADER programmas projektu konkursā
-------------------------------------------------------------------------------------------A.Žuks, G.Dimitrijeva

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Projekta “Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra
pieejamības uzlabošana” kopējais budžets ar PVN 15982.50 EUR. No pašvaldības budžeta
nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 1598.25 EUR, kas sastāda 10%
no attiecināmajām izmaksām.
G.Dimitrijeva – informē par projekta mērķiem un uzdevumiem. Projekta ideju apzināšanā
piedalījās arī novada jaunieši, lai izteiktu savas vēlmes un veidotu ilgtermiņa attīstības
programmu.
A.Žuks – lēmuma projekts tiek likts uz balsošanu.
Pamatojoties uz biedrības „Lauku partnerība “Sēlija”” izsludināto atklāto 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””, pašvaldība izstrādā
projekta iesniegumu.
Projektu paredzēts iesniegt 4.mērķa „Atbalstīt sociālā atbalsta un integrācijas pasākumus
dažādām sabiedrības grupām” 7.Rīcība „ Draudzīga un atbalstoša dzīves vide”, 5.2.1 darbībā
“Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu sakārtošanai”, lai uzlabotu pakalpojumu
pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību. Projektā plānots izveidot atbilstoši aprīkotu telpu
jauniešiem Viesītes Jaunatnes inovāciju centrā.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, 13.10.2015. Ministru
kabineta noteikumiem Nr.590, Viesītes novada Attīstības programmas 2014-2020 stratēģiskā
mērķa 1 “Mazināt iedzīvotāju skaita sarukšanu un tā riskus uz novada nākotnes attīstības
iespējām” vidēja termiņa prioritātes “Publiskās infrastruktūras un pakalpojumu attīstība”,
rīcības virzienu 2.3. “Pilsoniskās sabiedrības veicināšana”, un Stratēģiskā mērķa 2 “Uzlabot
iedzīvotāju dzīves kvalitāti“ rīcības virzienu 3.4. “Sociālo un veselības pakalpojumu pilnveide
un attīstība”, atklāti balsojot, par- 5 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Māris Lācis, Pēteris Līcis,
Roberts Orups), pret- nav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta “Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pieejamības uzlabošana” izstrādi
un iesniegšanu biedrības “Lauku partnerība “Sēlija”” izsludinātajā 6.kārtas atklātā
projektu konkursā.
2. Piedalīties projektā un apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanu. Projekta
kopējais budžets ar PVN 15982.50 EUR, tai skaitā PVN 3356.32 EUR, summa bez
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PVN 12626.18 EUR;
3. No pašvaldības budžeta nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu
1598.25 EUR, kas sastāda 10% no attiecināmajām izmaksām.
Atbildīgie : Attīstības un plānošanas nodaļa, Grāmatvedības un finanšu nodaļa
Kontrole: Pašvaldības izpilddirektors

2.#
Par projekta “Skatītāju soliņu uzstādīšana drošības uzlabošanai Viesītes
multifunkcionālajā stadionā” izstrādi un iesniegšanu ELFLA līdzfinansētajā LEADER
programmas projektu konkursā
-------------------------------------------------------------------------------------------A.Žuks, G.Dimitrijeva

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Projekta “Skatītāju soliņu uzstādīšana drošības
uzlabošanai Viesītes multifunkcionālajā stadionā” kopējais budžets ar PVN 12987.82 EUR. No
pašvaldības budžeta nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 1298.78
EUR, kas sastāda 10% no attiecināmajām izmaksām.
G.Dimitrijeva – informē par projekta mērķiem un uzdevumiem, uzlabosies drošā vides..
Paredzēta stadiona aprīkošana ar soliem un atkritumu urnām, plānots uzstādīt 100 solus. Soli
būs izvietoti vairākās vietās, kur līdz šim to nebija. Tas ir saskaņots ar sporta skolas direktoru.
A.Žuks – lēmuma projekts tiek likts uz balsošanu.
Pamatojoties uz biedrības „Lauku partnerība “Sēlija”” izsludināto atklāto 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”” Viesītes novada
pašvaldība gatavo projekta pieteikumu.
Projektu paredzēts iesniegt 2.mērķa „Sniegt atbalstu infrastruktūras sakārtošanai un
iedzīvotāju drošības palielināšanai” 4.Rīcības „ Sakārtota un droša dzīves vide”, 5.2.1 darbībā
“Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu sakārtošanai”, lai uzlabotu pakalpojumu
pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību. Projektā plānots novietot skatītāju solus
multifunkcionālajā stadionā Viesītes novadā Viesītē.
Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 2., 4. un 6.punktiem, 13.10.2015.
Ministru kabineta noteikumiem Nr.590, Viesītes novada Attīstības programmas 2014-2020
stratēģiskā mērķa 2 “Uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti” vidēja termiņa prioritātes “Publiskās
infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” Rīcības virzienu 3.7 “”Sporta jomas attīstība”, atklāti
balsojot, par-5 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Māris Lācis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pretnav, atturas-nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta “Skatītāju soliņu uzstādīšana drošības uzlabošanai Viesītes
multifunkcionālajā stadionā” izstrādi un iesniegšanu biedrības “Lauku partnerība
”Sēlija”” izsludinātajā atklātā projektu konkursā.
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2. Piedalīties projektā un apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanu. Projekta
kopējais budžets ar PVN 12987.82 EUR, tai skaitā PVN 2727.44 EUR, summa bez PVN
10260.38 EUR.
3. No pašvaldības budžeta nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu
1298.78 EUR, kas sastāda 10% no attiecināmajām izmaksām.
Atbildīgie :Attīstības un plānošanas nodaļa, Grāmatvedības un finanšu nodaļa
Kontrole: Pašvaldības izpilddirektors

3.#
Par projekta iesnieguma izstrādi un iesniegšanu
INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014. -2020.
____________________________________________________
A.Žuks, G.Dimitrijeva

A.Žuks – ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. Projekta kopējais budžets ne vairāk kā 155
tūkstoši euro, pašvaldības līdzfinansējums 10 %, valsts līdzfinansējums 5% .
G.Dimitrijeva – paredzēts renovēt muzeja teritorijā esošās depo ēkas jumtu, tas izmaksās ~100
tūkstošiem. Pārējām aktivitātē, ~45 tūkstoši eiro. Skaidro, ka šajos Latvijas Lietuvas pārrobežu
sadarbības projektos tas noteikts, kāda daļa ir infrastruktūrai un kāda daļa “mīkstajām”
aktivitātēm. Pašvaldība to nevar mainīt. Pēc projekta realizācijas Mazai bānītis ar visu sastāvu
tiks pārvietots uz šo Depo ēku.
R.Orups- interesējas, kas ir paredzēts pārējās aktivitātēs.
G.Dimitrijeva – paskaidro, ka iekļauts aprīkojums, videofilmas veidošana par Mazo bānīti, solu
iegāde, ekrāna iegāde, iespēja fotografēties (programma kā Motoru muzejā).
A.Žuks – lēmuma projekts tiek likts uz balsošanu.
INTERREG Latvija – Lietuva programmā 2014. – 2020.gadam ir izsludināts trešais
atklātais projektu konkurss, kurā projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš beidzas 2019.gada
9.jūlijā. Pirmajā kārtā pirmajā programmas prioritātē „Ilgtspējīga un tīra vide” tika atbalstīts
projekts “TRAVEL SMART – visit Latvia and Lithuania” Nr. LLI - 199, kurš ir īstenots. Otrajā
kārtā tika atbalstīts un tiek īstenots projekts “Sustainable, sociable and active Viesite and
Rokiškis comunities, /V-R communities/, Nr. LLI – 295 programmas prioritātē “Sociālā
iekļaušana kā teritorijas attīstības priekšnosacījums”. Pašvaldībā kopā ar partneriem no Latvijas
un Lietuvas tiek strādāts pie jauna projekta izveides programmas prioritātē “Ilgtspējīga un tīra
vide”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, Viesītes novada attīstības
programmas 2014.-2020.gadam ilgtermiņa prioritātes IP2 Stratēģiskais mērķis 2: „Uzlabot
iedzīvotāju dzīves kvalitāti”, vidēja termiņa prioritātes VP3 „Publiskās infrastruktūras un
pakalpojumu attīstība”, Rīcības plānu 2014.-2020.gadam RV .2.2 „Starp-pašvaldību sadarbības
veicināšana” Uzdevums 5 Realizēt starp-pašvaldību sadarbības projektus, atklāti balsojot, par4

5 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Māris Lācis, Pēteris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturasnav, Viesītes novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta iesnieguma izstrādi sadarbībā ar partneriem Latvijā un Lietuvā un

iesniegt projektu vērtēšanai.
2. Viesītes novada pašvaldībai uzņemties partnera lomu, piedalīties projekta iesnieguma
izstrādē un iesniegšanā.
3. Atbalstīt projekta budžetu par summu ne vairāk kā 155 000 EUR, no kuras ERAF
līdzfinansējums ir 85%.
4. Piešķirt projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamo summu ne vairāk kā 500,00 EUR.
Atbildīgais Attīstības un plānošanas nodaļa
Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai
Kontrolei: pašvaldības izpilddirektoram

Sēde beidzas : plkst.17.00
Ar pilnu domes sēdes debašu tekstu var iepazīties domes sēdes audioierakstā pašvaldības
mājaslapā www.viesite.lv

Sēdes vadītājs
Novada domes priekšsēdētājs

A.Žuks

(personiskais paraksts)

2019.gada 28.jūnijā

Protokoliste
Kancelejas vadītāja

(personiskais paraksts)

2019.gada 28.jūnijā
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D.Vītola

