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LATVIJAS REPUBLIKA  

VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
  Reģ. Nr. 90000057259,  

Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV – 4122 

 tālr.641 07279, vecpiebalga@vecpiebalga.lv, www.vecpiebalga.lv 

 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Ar videokonferences starpniecību 

 

2021.gada 3.jūnijā                                  Nr.11                      

       

Sēde sasaukta plkst.16:00 

Sēdi atklāj plkst.16:00 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti – Agnese CAUNĪTE-BĒRZIŅA 

                  Edgars BĒRZKALNS 

                  Edžus ĶAUKULIS 

                  Inese NAVRA 

                  Indriķis PUTNIŅŠ 

 

Izpilddirektore Lelde BURDAJA 

Vecpiebalgas vidusskolas direktore Ilona STRELKOVA 

                   

Sēdē nepiedalās: 

Deputāti – Arita ANDERSONE, attaisnojošu iemeslu dēļ 

                  Kristaps DRIĶIS, attaisnojošu iemeslu dēļ 

                  Viesturs MELBĀRDIS, attaisnojošu iemeslu dēļ 

                  Ilona RADZIŅA, attaisnojošu iemeslu dēļ 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Indriķis PUTNIŅŠ 

 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Inese ĢĒRMANE 

 

Deputāti balso par izsludināto domes ārkārtas sēdes darba kārtību, atklāti balsojot, PAR – 

A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, E.Bērzkalns, E.Ķaukulis, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – 

nav, domes ārkārtas sēdes darba kārtība tiek apstiprināta. 

 

Darba kārtībā: 

 

1. Par aizņēmumu pašvaldības izglītības iestādes investīciju projekta “Vecpiebalgas 

vidusskolas  infrastruktūras uzlabošana un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana” 

īstenošanai. 

                  

 

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā. 
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1. 

Par aizņēmumu pašvaldības izglītības  

iestādes investīciju projekta “Vecpiebalgas vidusskolas  infrastruktūras  

uzlabošana un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana” īstenošanai. 

Ziņo L.Burdaja, I.Strelkova, debatēs piedalās A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, E.Ķaukulis, 

E.Bērzkalns, I.Putniņš 

 

Atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.258  “Kārtība, kādā izvērtē 

pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai” 

(turpmāk – MK noteikumi) pašvaldībām ir iespēja līdz 2021.gada 10.novembrim iesniegt 

investīciju projektus Izglītības un zinātnes ministrijā valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai, kas 

vērsti uz izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanu un mācību vides labiekārtošanu mūsdienīgas 

un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai veselībai drošos apstākļos. 

Vecpiebalgas novada pašvaldība plāno īstenot iestādes investīciju projektu “Vecpiebalgas 

vidusskolas  infrastruktūras uzlabošana un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana”. Projekta 

rezultātā tiks veikta Vecpiebalgas vidusskolas jaunā korpusa 1.stāva (gaiteņu, klašu telpu, 

metodisko kabinetu un sporta zāles ģērbtuvju un dušas telpu) renovācija un materiāli tehniskās 

bāzes pilnveidošana, iegādājoties nepieciešamās mēbeles, mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības 

nodrošināšanai. 

Šobrīd ir izstrādāta telpu renovācijas tehniskā dokumentācija, apliecinājuma kartē izdarīta 

būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu, sastādīti darbu apjomi un kontroltāme. 

Pamatojoties uz veikto cenu aptauju mēbeļu iegādei, sagatavota atbilstoša tehniskā specifikācija. 

Pašvaldība, pēc iepirkuma veikšanas un valsts aizņēmuma saņemšanas, darbus varēs uzsākt līdz 

2021.gada 31.decembrim un pabeigt līdz 2022.gada 31.maijam.  

Plānotā kopējā investīciju projekta summa varētu sastādīt 221924,00 EUR (ieskaitot PVN), no tām 

2021.gadā 119721,00 EUR, 2022.gadā 102203,00 EUR. Pašvaldības līdzfinansējums tiks 

nodrošināts 10 % apmērā, jeb 22192,40 EUR, no tā 2021.gadā 11972,10 EUR, 2022.gadā 

10220,30 EUR. 

 Saskaņā ar MK noteikumu 5.6.apakšpunktu, investīciju projektam, kas iesniegts līdz 2021.gada 

1.jūlijam, pašvaldība  Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 

20.punktā minētajos gadījumos kopā ar investīciju projektu iesniedz pozitīvu apvienojamo 

pašvaldību finanšu komisijas lēmumu. Līdz ar to pašvaldībai nepieciešams saņemt saskaņojumu 

no apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas. 

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un otro daļu, Ministru 

kabineta 2021.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.258  “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību izglītības 

iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai” un, atklāti balsojot, PAR – 

A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, E.Ķaukulis, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Pēc apvienojamo pašvaldību finanšu komitejas pozitīva lēmuma saņemšanas, iesniegt 

Izglītības un zinātnes ministrijā investīciju projektu “Vecpiebalgas vidusskolas  infrastruktūras 

uzlabošana un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana” aizņēmuma saņemšanai 199731,60 

EUR. 

2. Noteikt pašvaldības līdzfinansējumu investīciju projekta īstenošanai 10% no nepieciešamā 

finansējuma, jeb 22192,40 EUR. 

3. Aizņēmums tiks izmantots 2021. un 2022.gada laikā. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektore 

Lelde Burdaja. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:28 

Sēdes ilgums 28 minūtes. 
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Sēdi vadīja:        I.PUTNIŅŠ 

 

Sēdi protokolēja:       I.ĢĒRMANE 

 

Sēdē piedalījās:       A.CAUNĪTE-BĒRZIŅA 

                   

E.BĒRZKALNS 

 

E.ĶAUKULIS 

 

         I.NAVRA 

 


