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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Ar videokonferences starpniecību
2021.gada 28.aprīlī

Nr.9

Sēde sasaukta plkst.16:00
Sēdi atklāj plkst.16:00
Sēdē piedalās:
Deputāti – Kristaps DRIĶIS
Edžus ĶAUKULIS
Inese NAVRA
Ilona RADZIŅA
Indriķis PUTNIŅŠ
Izpilddirektore Lelde BURDAJA
Sēdē nepiedalās:
Deputāti – Arita ANDERSONE, attaisnojošu iemeslu dēļ
Agnese CAUNĪTE-BĒRZIŅA, attaisnojošu iemeslu dēļ
Edgars BĒRZKALNS, attaisnojošu iemeslu dēļ
Viesturs MELBĀRDIS, 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 –
I.Radziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav, domes
ārkārtas sēdes darba kārtība tiek apstiprināta.
Darba kārtībā:
1. Par investīciju projekta “Alauksta ielas pārbūve (posmā km 0,000 līdz km 0,545)”
Vecpiebalgā, Vecpiebalgas novadā, pieteikšanu.
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Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā.

1.
Par investīciju projekta “Alauksta ielas pārbūve
(posmā km 0,000 līdz km 0,545)” Vecpiebalgā, Vecpiebalgas novadā pieteikšanu.
Ziņo I.Putniņš, debatēs piedalās E.Ķaukulis, K.Driķis, L.Burdaja
Atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.242 “Augstas gatavības
pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība”
(turpmāk – MK noteikumi) pašvaldībām ir iespēja līdz 2021.gada 14.maijam iesniegt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai augstas gatavības investīciju projektus valsts
budžeta līdzfinansējuma saņemšanai, kuri sekmē administratīvi teritoriālās reformas mērķu
sasniegšanu un uzlabo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti iedzīvotājiem.
Investīciju projekts “Alauksta ielas rekonstrukcija (posmā km 0,000 līdz km 0,545)”
(turpmāk – Investīciju projekts) atbilst Vecpiebalgas novada pašvaldības investīciju plānam 2021.
– 2022. gadam un MK noteikumu 3.1.1.apakšpunktā paredzētajam mērķim – pašvaldību
pakalpojumu infrastruktūras attīstībai, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību
iedzīvotājiem, ja valsts budžeta finansējums ir ne mazāks kā 500 000 euro un ne vairāk kā 3 000
000 euro vienam projektam.
Saskaņā ar MK noteikumu 4.punktu, pašvaldība, iesniedzot investīciju projekta
pieteikumu, norāda informāciju, atbilstoši MK noteikumu pielikumam.
Šobrīd ir izstrādāts tehniskais projekts, saņemta būvatļauja un tajā veikta atzīme par projektēšanas
nosacījumu izpildi (BIS Nr. BIS-BL-367146-4081).
Pašvaldība, pēc būvniecības iepirkuma veikšanas un valsts līdzfinansējuma saņemšanas
gadījumā, būvniecības darbus varēs uzsākt 2021.gadā un pabeigt līdz 2022.gada 31.decembrim.
Īstenojot Investīciju projektu, pēc administratīvi teritoriālās reformas, tiks nodrošināta veikto
investīciju uzturēšana un ilgtspēja, nodrošinot atbalstītās infrastruktūras iekļaušanos
jaunveidojamās pašvaldības kopējā pakalpojumu infrastruktūras tīklā.
Investīciju projekta realizācijai kopējās plānotās izmaksas ir 595 693,00 EUR (neizdalot
PVN), no tām 2021.gadā 354 437,34 EUR, bet 2022.gadā 151 901,71 EUR. Pašvaldības
līdzfinansējums tiks nodrošināts 15 % apmērā jeb 89 353,95 EUR, no tā 2021.gadā 62 547,77
EUR, bet 2022.gadā 26 806,18 EUR. Izmaksas neietver būvuzraudzību un autoruzraudzību, to
sedz no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Saskaņā ar MK noteikumu 3.2.apakšpunktu, investīciju projektam, kas iesniegts līdz
2021.gada 14.maijam, investīciju projekta iesniedzējs Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma pārejas noteikumu 20.punktā minētajos gadījumos iesniedz pozitīvu apvienojamo
pašvaldību finanšu komisijas lēmumu par investīciju projekta īstenošanu. Līdz ar to pašvaldībai
nepieciešams saņemt saskaņojumu no apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.242 “Augstas
gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas
kārtība” un likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un otro daļu, atklāti
balsojot, PAR – I.Radziņa, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, I.Putniņš, PRET - nav, ATTURAS nav,
Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Pēc apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas pozitīva lēmuma saņemšanas, iesniegt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā investīciju projekta pieteikumu
“Alauksta ielas rekonstrukcija (posmā km 0,000 līdz km 0,545)”.
2. Noteikt, ka kopējās plānotās investīciju projekta “Alauksta ielas rekonstrukcija (posmā km
0,000 līdz km 0,545)” īstenošanas izmaksas ir 595 693,00 EUR, no tām 2021.gadā
354 437,34 EUR, bet 2022.gadā 151 901,71 EUR. Pašvaldības līdzfinansējums tiks
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nodrošināts 15 % apmērā jeb 89 353,95 EUR, no tā 2021.gadā 62 547,77 EUR, bet
2022.gadā 26 806,18 EUR. Noteikt, ka investīciju projekts tiek uzsākts līdz 2021.gada
1.augustam un pilnībā pabeigts līdz 2022.gada 31.decembrim.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – Vecpiebalgas novada pašvaldības
izpilddirektore Lelde Burdaja.
Sēdi slēdz plkst. 16:20
Sēdes ilgums 20 minūtes.
Sēdi vadīja:

I.PUTNIŅŠ

Sēdi protokolēja:

I.ĢĒRMANE

Sēdē piedalījās:

K.DRIĶIS
E.ĶAUKULIS
I.NAVRA
I.RADZIŅA

3

