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1. INVESTĪCIJU PLĀNS 2019.-2020.GADAM
Investīciju plāns 2019.-2020. gadam ir Vecpiebalgas novada attīstības programmas 2013.-2020. gadam neatņemama sastāvdaļa. Investīciju plāns ir
aktualizējams katru gadu, sasaistot to ar pašvaldības budžetu. Investīciju plāns ietver Vecpiebalgas novadā ietilpstošo piecu pagastu attīstības projektus.
Tabula 1-1. Investīciju plāns 2019. -2020.gadam
Investīciju plāns izstrādāts kā Rīcības plāna sastāvdaļa, kurā ietvertas plānotās novada pašvaldības investīcijas 2 gadiem – no 2019. līdz 2020.gadam.
Investīciju plāns ietver sekojošu informāciju:
1)
2)
3)
4)
5)

projekta nosaukums,
projekta pamatojums – saistība ar Attīstības programmā noteiktajām prioritātēm,
plānotie projekta rezultāti,
projekta indikatīvā summa un finanšu instrumenti,
informācija par plānoto projektu uzsākšanas un noslēguma laiku un projekta partneriem.

Investīciju plānu ieteicams aktualizēt katru gadu, ņemot vērā tā izpildes progresu un kārtējam gadam apstiprināto budžetu, nemainot Attīstības
programmas Stratēģisko daļu.
N
r.
p.
k.

1.

Projekta nosaukums

Novada izglītības iestāžu
un pirmsskolas izglītības
iestāžu telpu renovācija

Papildin
ātība ar
citiem
projekti
em

Finanšu instruments (EUR vai %)
Plānotais laika posms
Indikatī
Projekta plānotie
Citi
Pašval
ES
Privā
Projekta
vā
darbības rezultāti
finan
Projekta
dības
fondu
tais
realizācij
summa
un to indikatīvie
sēju
uzsākšan
budže finans sekt
as
(EUR)
rādītāji
ma
as laiks
ts
ējums
ors
ilgums
avoti
VTP1: Izglītotas, sociāli nodrošinātas un aktīvas sabiedrības veidošana
49 420
100%
Renovētas esošās
2019.
2020.
telpas novada
skolās un
pirmsskolas
izglītības iestādēs

Atbildīgā institūcija

Pašvaldība,
Izpilddirektors, izglītības
iestāžu direktori

2
2.

Novada izglītības iestāžu
un pirmsskolas izglītības
iestāžu teritorijas
labiekārtošana

30855

100%

3.

Mēbeļu un inventāra
iegāde Vecpiebalgas
izglītības iestādēs un
pirmsskolas izglītības
iestādēs

69 828

40807

4.

Ugunsdrošību sistēmu
ierīkošana Vecpiebalgas
izglītības iestādēs un
pirmsskolas izglītības
iestādēs
Datortehnikas, biroja
tehnikas un aprīkojuma
iegāde novada izglītības un
pirmsskolas izglītības
iestādēs
Kvalifikācijas un
pārkvalifikācijas celšana
novada izglītības iestāžu
un pirmsskolas izglītības
iestāžu pedagogiem
Datortehnikas, biroja
tehnikas un aprīkojuma
iegāde novada bibliotēkām

25200

100%

57 645

100%

20 930

100%

Kvalificēti pedagogi
novada izglītības
iestādēs

3900

100%

Iegādāta
datortehnika,
biroja tehnika un
programmas
dokumentu
digitalizācijai

5.

6.

7.

15003

Labiekārtotas
novada izglītības
iestāžu teritorijas,
ierīkojot rotaļu
laukumu un
šūpoles
Iegādātas mēbeles
un inventārs,
Iegādātas
rotaļlietas, tostarp
“Montessori”
programmas
īstenošanai
paredzētās
rotaļlietas,
Silto smilšu iekārta
Ierīkotas
ugunsdrošības
sistēmas atbilstoši
normatīvajiem
aktiem
Iegādāta
datortehnika,
biroja tehnika un
aprīkojums

2019.

2020

Pašvaldība,
Izpilddirektors,
Saimniecības nodaļa

2019.

2020.

Pašvaldība,
Izpilddirektors, izglītības
iestāžu direktori

2019.

2019.

Pašvaldība,
Izpilddirektors,
Saimniecības nodaļa,
izglītības iestāžu direktori

2019.

2019.

Pašvaldība,
Izpilddirektors, izglītības
iestāžu direktori,
datortīklu administrators
Pašvaldība,
Izpilddirektors, izglītības
iestāžu direktori,
izglītības pārvalde

2019.

2020.

Pašvaldība,
Izpilddirektors,
bibliotekāri, datortīklu
administrators
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8.

Mēbeļu un inventāra
iegāde novada
bibliotēkām

1000

100%

9.

Novada dienas centru
labiekārtošana un
aprīkojuma pilnveidošana

2350

100%

10. Sociālās dzīvojamās mājas
“Norkalni-2” telpu izbūve

2000

100%

11. Sociālās dzīvojamās mājas
”Tauriņi- 2” renovācija
12. Vecpiebalgas vidusskolas
stadiona būvniecība

10 000

100%

510300

100%

13. Sporta aktivitāšu centra
izveide Taurenē
14. Novada muzeju ēku
atjaunošana un to
teritoriju labiekārtošana

70 000

100%

29 145

23730

Iegādātas mēbeles
un inventārs
bibliotēku
pakalpojumu
klāsta dažādošanai
Sociālā dienesta
pakalpojumu
papildināšana
(sociālais darbs un
pakalpojumu
nodrošināšana
atbilstoši personu
vajadzībām
Izremontēta
3.stāva kāpņu
telpa, kā arī
uzlabotas
dzīvojamās
platības novada
maznodrošinātajie
m iedzīvotājiem

izbūvēts
Vecpiebalgas
vidusskolas
stadions

15300

Nomainīts jumts
muzejam “Kalna
Kaibēni”, veikti
atsevišķu telpu
remonta darbi
Kalna Kaibēnos un
“Saulrietos”, Skatu
platformas

2019.

2020.

Pašvaldība,
Izpilddirektors,
bibliotekāri

2019.

2020.

Pašvaldība,
Izpilddirektors, Sociālā
dienesta vadītājs

2019.

2020.

Pašvaldība,
Izpilddirektors,
Saimniecības nodala

2020.

2020.

2019.

2020.

2020.

2020.

2019.

2020.

Pašvaldība,
izpilddirektors,
Vecpiebalgas vidusskolas
direktors

Pašvaldība,
izpilddirektors,
Saimniecības nodaļa,
Muzeju apvienības
“Orisāre”
vadītājs
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15. Novada muzeju aprīkošana

4275

100%

16. Novada kultūras namu un
brīvdabas estrāžu
renovācija

20700

100%

17. Novada kultūras namu
materiāltehniskā
aprīkojuma un inventāra
iegāde

8850

100%

18. Novada sporta
infrastruktūras un
aprīkojuma uzlabošana

12 200

100%

atjaunošana “Kalna
Kaibēnos”, muzeja
ēkas energoefekt.
renovacija
Segtas
autoratlīdzību
izmaksas un
iegādāta
datortehnika
muzeju apvienībai
“Orisāre”
Saremontētas
Vecpiebalgas
kultūras nama
kāpnes (iekšējās un
ārējās) , balkons un
telpa novada
audējām, veikti
uzlabojumi Kaives
un Taurenes
estrādēs
Iegādāti tērpi un
audumi
amatierkolektīviem
, uzlabota
Dzērbenes kultūras
nama
materiāltehniskā
bāze
Iegādāts inventārs
biatlonam un
volejbolam,
palīglīdzekļi
treniņu procesa
nodrošināšanai, kā
arī uzturēta sporta

2019.

2020.

Pašvaldība,
izpilddirektors,
Saimniecības nodaļa,
Muzeju apvienības
“Orisāre”
vadītājs

2019.

2020.

Pašvaldība,
izpilddirektors,
saimniecības nodaļa,
Kultūras namu vadītāji

2019.

2020.

Pašvaldība,
izpilddirektors,
saimniecības nodaļa,
Kultūras namu vadītāji

2019.

2020.

Pašvaldība,
izpilddirektors,
saimniecības nodaļa,
Sporta organizators
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19. Novada sporta dzīves
pasākumu organizēšana,
atbalsts profesionālajam
sportam

Nr
.p
.k.

Projekta nosaukums

Papildi
nātība
ar
citiem
projekt
iem

25 500

infrastruktūra
novadā
Novadā tiek rīkoti
sporta pasākumi,
tiek paaugstināts
sportistu au
augstiem
sasniegumiem
skaits novadā

100%

2019.

Finanšu instruments ( EUR vai %)
Indikatīv
ā summa
(EUR)

Pašvaldīb
as
budžets

1.

Vecpiebalgas ciema
ūdensvadu un
kanalizācijas tīklu
paplašināšana.
Notekūdeņu
attīrīšanas ietaišu
rekonstrukcija.

604998

2.

Vecpiebalgas un Inešu
ūdensapgādes attīstība

11640

100%

3.

Taurenes ciema
ūdensvadu un
kanalizācijas tīklu

581226

15%

ES
fondu
finansē
jums

Privātais
sektors

Citi
finansēju
ma avoti

Projekta plānotie
darbības rezultāti un to
indikatīvie rādītāji

VTP2: Tehniskās infrastruktūras attīstība
Kvalitatīvu dzeramā
ūdens pakalpojumu
nodrošināšana novada
ciemu iedzīvotājiem,
jaunu tīklu izbūve,
notekūdeņu savākšana,
attīrīšana un
novadīšana.
Novērst bīstamo vielu
iespējamo iekļūšanu
pazemes ūdeņos
Tamponēšana, ūdens
skaitītāju verificēšana
un maiņa Inešos un
Vecpiebalgā
85%
Kvalitatīvu dzeramā
ūdens pakalpojumu
nodrošināšana novada

2020.

Pašvaldība,
izpilddirektors,
saimniecības nodaļa,
Sporta organizators

Plānotais laika
posms
Projekt
Projekta
a
uzsākšan realizāc
as laiks
ijas
ilgums

Atbildīgā institūcija

2020.

2020.

Pašvaldība,
Izpilddirektors,
Saimniecības
nodaļa

2019.

2019.

2019.

2020.

Pašvaldība,
Izpilddirektors,
Saimniecības
nodaļa
Pašvaldība,
Izpilddirektors,
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paplašināšana.
Notekūdeņu
attīrīšanas ietaišu
rekonstrukcija.

4.

Dzērbenes ciema
ūdensvadu un
kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija.
Notekūdeņu
attīrīšanas ietaišu
rekonstrukcija

711440

15%

5.

Kanalizācijas tīklu
ekspertīze novada
pagastos

35572

100%

6.

Novada siltumtīklu
rekonstrukcija un
nolietoto iekārtu
nomaiņa novada katlu
mājās

27000

100%

7.

Jaunu dziļurbumu
izbūve Inešu pagastā

10000

100%

8.

Tehniskās bāzes
pilnveidošana
komunālās
infrastruktūras
nodrošināšanai

50 000

100%

85%

ciemu iedzīvotājiem,
jaunu tīklu izbūve,
notekūdeņu savākšana,
attīrīšana un
novadīšana.
Novērst bīstamo vielu
iespējamo iekļūšanu
pazemes ūdeņos
Kvalitatīvu dzeramā
ūdens pakalpojumu
nodrošināšana novada
ciemu iedzīvotājiem,
jaunu tīklu izbūve,
notekūdeņu savākšana,
attīrīšana un
novadīšana.
Novērst bīstamo vielu
iespējamo iekļūšanu
pazemes ūdeņos
Kanalizācijas tīklu esošā
stāvokļa izpēte,
rekonstrukcijas projekta
izstrāde
Siltumtrašu
rekonstrukcija,
Apkures katla maiņa
Vecpiebalgas
doktorātam un kultūras
namam
Izbūvēts dziļurbums
Inešu pagastā

Tehnikas iegāde
saimniecības nodaļas
darba nodrošināšanaipļaujmašīnas, rokas

Saimniecības
nodaļa

2019.

2020.

Pašvaldība,
Izpilddirektors,
Saimniecības
nodaļa

2020.

2020.

2019.

2020.

Pašvaldība,
Izpilddirektors,
Saimniecības
nodaļa
Pašvaldība,
Izpilddirektors,
Saimniecības
nodaļa

2020.

2020.

2019.

2020

Pašvaldība,
izpilddirektors,
Saimniecības
nodaļa
Pašvaldība,
izpilddirektors,
Saimniecības
nodaļa
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9.

Dzērbenes pils jumta
daļēja remonta
projekta izstrāde

6000

100%

10. Parku un pagastu
centru teritoriju
labiekārtošana novada
pagastos

5000

100%

11. Dzērbenes centra
skvēra izveide
Dzērbenē

5000

100%

12. Dzērbenes pils torņa
atjaunošana

41561

18964

13. Vecpiebalgas
viesistabas
labiekārtošanaIzstāžu taka
“Vecpiebalgas
viesistabā”
14. Vecpiebalgas muižas
parka atjaunošana

32673

15. Peldvietas
labiekārtošana pie
Dabaru ezera

instrumenti, inventārs,
autotransports
Izstrādāts jumta
remonta projekts

2020.

2020.

Labiekārtot parkus un
pagastu centru
teritorijas aktīvai
atpūtai un sakoptai
videi novada ciemos
Izveidots labiekārtots
skvērs Dzērbenes centrā

2019.

2020.

2019.

2020.

22500

Atjaunots Dzērbenes
pils tornis

2019.

2020.

10173

22500

Labiekārtots parks
Vecpiebalgas centrā

2019.

2019.

12099

3010

8999

Atjaunoti apstādījumi
Vecpiebalgas muižas
parkā Inešos, atjaunota
strūklaka

2019.

2020.

27494

12194

15300

Labiekārtota peldvieta

2019.

2019.

Pašvaldība,
Izpilddirektors,
Saimniecības
nodaļa
Pašvaldība,
Izpilddirektors,
Saimniecības
nodaļa
Pašvaldība,
Izpilddirektors,
Saimniecības
nodaļa
Pašvaldība,
Izpilddirektors,
Attīstības
plānošanas un
nekustamā īpašuma
nodaļa
Pašvaldība,
Izpilddirektors,
Attīstības
plānošanas un
nekustamā īpašuma
nodaļa
Pašvaldība,
Izpilddirektors,
Attīstības
plānošanas un
nekustamā īpašuma
nodaļa
Pašvaldība,
Izpilddirektors,
Attīstības
plānošanas un
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nekustamā īpašuma
nodaļa
Pašvaldība,
Izpilddirektors,
Attīstības
plānošanas un
nekustamā īpašuma
nodaļa

16. Pašvaldības autoceļu
“Šoseja – Laidzi”
Brežģis – Saulgoži
rekonstrukcija

365698

36570

329128

Ceļa Brežģis - Saulgoži
rekonstrukcija 3.26 km,
atbalsts
lauksaimniecības
attīstībai - ceļš uz
novada lielāko slaucamo
govju fermu

2019.

2019.

17. Pašvaldības autoceļa
Kabulēni - Dzirnavas
rekonstrukcija

139010

13901

125109

Ceļa Kabulēni Dzirnavas posma 0.00 –
0.80 km rekonstrukcija,
atbalsts
lauksaimniecības
attīstībai

2019.

2019.

Pašvaldība,
Izpilddirektors,
Attīstības
plānošanas un
nekustamā īpašuma
nodaļa

18. Alauksta un Ziemeļu
ielas rekonstrukcija
Vecpiebalgā

36 000

100%

Alauksta un Ziemeļu
ielas rekonstrukcija
Vecpiebalgā (1,35 km)

2019.

2020.

19. Ceļa Stacija –Brodi Kaupēni
Rekonstrukcija
Dzērbenes pagastā

350847

35085

Ceļa Stacija – Brodi Kaupēni (2,60 km)
rekonstrukcija, atbalsts
lauksaimniecības
attīstībai

2019.

2020.

20. Ceļa Brežģis - Runtes
rekonstrukcija
Taurenes pagastā

42686

100%

Ceļa Brežģis - Runtes
rekonstrukcija Taurenes
pagastā

2020.

2020.

21. Ceļa Muilēni - Kalna
Viesītes - Skroderi
rekonstrukcija Kaives
pagastā

21343

100%

Ceļa Muilēni-Kalna
Viesītes-Skroderi
rekonstrukcija Kaives
pagastā (posmā no
Muilēniem līdz Kalna
Viesītēm – 1,9 km)

2020.

2020.

Pašvaldība,
Izpilddirektors,
Saimniecības
nodaļa
Pašvaldība,
Izpilddirektors,
Attīstības
plānošanas un
nekustamā īpašuma
nodaļa
Pašvaldība,
Izpilddirektors,
Saimniecības
nodaļa
Pašvaldība,
Izpilddirektors,
Saimniecības
nodaļa

315762
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22. Ceļa Ineši – Čolēni Briņģi rekonstrukcija
Inešu pagastā

49800

100%

23. Ielu apgaismojuma
sakārtošana novada
ciemos

15000

100%

24. Velosipēdistu, gājēju
celiņu izbūve

10000

100%

25. Video novērošanas
kameru uzstādīšana
novada ciemos

22 500

100%

26. Mazo arhitektūras
formu uzstādīšana

2600

100%

27. Īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju dabas
aizsardzības plānu
ieviešana

40000

10%

90%

28. Vides stāvokļa
uzlabošana publiskajās
ūdenstilpnēs

30000

30%

70%

29. Novada teritorijas
kapu, kapliču
rekonstrukcija un
teritorijas
labiekārtošana,

15 000

100%

Ceļa Ineši – Čolēni Briņģi (1.9km)
rekonstrukcija Inešu
pagastā
Energoefektīvu
apgaismojuma ķermeņu
uzstādīšana novada
ciemos
Izbūvēt un labiekārtot
gājēju, veloceliņus
novada ciemos
Uzstādīt video
novērošanas kameras
novada pagastu centros

2019.

2019.

Pašvaldība,
izpilddirektors,
saimnieciskā nodaļa

2019.

2020.

Pašvaldība,
Izpilddirektors,
Saimnieciskā nodaļa

2020.

2020.

Pašvaldība,
Izpilddirektors

2019.

2019.

Uzstādīti soliņi,
atkritumu urnas, velo
novietnes, galdi, soliņi,
apgaismojums novada
teritorijā.
Īstenots dabas
aizsardzības plāns

2019.

2020.

Pašvaldība,
Izpilddirektors,
Saimniecības
nodaļa
Pašvaldība,
Izpilddirektors,
Saimniecības
nodaļa

2020.

2020.

Upju gultņu tīrīšana,
krastmalu sakārtošana,
zivju ceļa atjaunošana

2020.

2020.

Labiekārtot kapus,
saremontēt kapličas,
izbūvēta sabiedriskā
tualete novada

2019.

2020.

Pašvaldība,
Izpilddirektors,
Attīstības
plānošanas un
uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļa
Pašvaldība,
Izpilddirektors,
Attīstības
plānošanas un
uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļa
Pašvaldība,
Izpilddirektors,
Saimniecības
nodaļa
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digitalizācija
30. Pašvaldības īpašumu
dokumentācijas
sakārtošana

20 000

100%

31. Atbalsts daudzdzīvokļu
māju siltināšanai
32. Kapličas būvniecība
Inešu kapos

8000

100%

20000

100%

Nr.p.k.

1

Projekta nosaukums

Uzņēmējdarbības attīstībai
nepieciešamās publiskās
infrastruktūras attīstība
Vecpiebalgas novada Inešu
pagastā

Papildi
nātība
ar
citiem
projek
tiem

pagastos, digitalizēti
novada kapi
Topogrāfija, uzmērīšana
un citi ar īpašumu
reģistrāciju saistīti
pakalpojumi
Atbalsts daudzdzīvokļu
māju siltināšanai
Izstrādāts tehniskais
projekts un veikta
kapličas būvniecība

Finanšu instruments (EUR vai %)
Indika
tīvā
summ
a
(EUR)

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to indikatīvie
rādītāji

2019.

2020

2019.

2020.

2020.

2020.

Plānotais laika
posms

Pri
Projek
vāt
Citi
Pašvaldī
ta
ais finans
bas
uzsākš
sek ējuma
budžets
anas
tor
avoti
laiks
s
VTP3: Daudzpusīgas ekonomikas veicināšana, sekmējot novada konkurētspējku
573
18043
392
4.5%
Pašvaldības autoceļu A4
2019.
267
6
832
„Ineši-Čolēni-Briņģi” (posms
0.000-1.008 km),
B37 „Ceļš gar Noriņām”
(posms 0.191-0.620 km)
A5 „Ineši-Sviļi” (posms 0.0000.435 km) pārbūve t.sk.
nepieciešamā satiksmes
aprīkojuma, lietus ūdens
kanalizācijas instalācija;
gaismas sistēmas
instalācija(“Ineši – Sviļi”),
ES
fondu
finans
ējums

Izpilddirektors,
Attīstības
plānošanas un
uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļa
Pašvaldība,
Izpilddirektors
Pašvaldība,
Izpilddirektors,
Saimniecības
nodaļa

Atbildīgā institūcija

Projek
ta
realizā
cijas
ilgums
2020

Pašvaldība,
izpilddirektors,
Attīstības plānošanas
un uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļa,
uzņēmēji

11

Koprades telpas izveide

5000

100%

Dzērbenes pils saimnieciskās
ēkas sakārtošana
Ikgadējs grantu konkurss
jauno uzņēmēju ideju
īstenošanai

5000

100%

19000

100%

4

Zināšanu un prasmju
pilnveidošanas pasākumi
uzņēmējiem

4000

100%

5.

Ražošanas telpu
infrastruktūras izveide

25 000

100%

5

Tūrisma attīstības
vecināšanas pasākumi

2700

100%

3

veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībā
Vecpiebalgas novada Inešu
pagastā.
Izveidota koprades telpa,
kurās cilvēki var strādāt pie
saviem projektiem un idejām.
Koprades darba telpa ir
aprīkotas ar visu
nepieciešamo –biroja
mēbelēm un tehniku,
apspriežu un sanāksmju
telpām. Koprades telpas var
tikt iznomātas visiem
interesentiem uz attiecīgo
laiku.

Veikta meliorācija, novadot
ūdeni no ēku pagrabiem
Grantu konkurss,
Konkurss “Dažādojam savu
ikdienu”,
Sakoptākā sēta, jauniešu
ideju konkurss
Semināri un meistarklases
jaunu ideju īstenošanai

Iekārtots novada tūrisma
informācijas centrs, iegādāts
aprīkojums

2020.

2020.

Pašvaldība,
Izpilddirektors,
Attīstības plānošanas
un uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļa

2019.

2020.

2019.

2020.

2019

2020

Pašvaldība, Dzērbenes
pagasta pārvalde
Pašvaldība,
Izpilddirektors,
Attīstības plānošanas
un uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļa
Pašvaldība,
Izpilddirektors,
Attīstības plānošanas
un uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļa

2020.

2020.

2019.

2020.

Pašvaldība,
Izpilddirektors,
Saimniecības nodaļa

12
6

Tūrisma informatīvo karšu
izvietošana novada pagastos

1000

100%

Izvietoti informatīvie stendi
novada pagastos

2019.

2019.

7

Mārketinga aktivitātes
novada atpazīstamības
sekmēšanai

6400

100%

2019.

2020.

8

Zivju mazuļu pavairošana
novada publiskajos ezeros

5400

Dalība izstādēs,
reprezentācijas materiālu,
brošūru, ceļvežu izstrāde,
izveidots novada tūrisma
video materiāls, organizēti
tūrisma veicināšanas
pasākumi novadā
Ezeros Ielaisti zivju mazuļi

2020.

2020.

100%

Pašvaldība,
Izpilddirektors,
Attīstības plānošanas
un uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļa
Pašvaldība,
Izpilddirektors,
Attīstības plānošanas
un uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļa

Pašvaldība,
Izpilddirektors,
Attīstības plānošanas
un uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļa

