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2.pielikums 

aktualizēts ar Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 
 25.02.2021. lēmumu Nr.____ 

1. INVESTĪCIJU PLĀNS 2021.-2022.GADAM 
Investīciju plāns 2021.-2022. 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 2021. -2022.gadam 

 

Investīciju plāns izstrādāts kā Rīcības plāna sastāvdaļa, kurā ietvertas plānotās novada pašvaldības investīcijas 2 gadiem – no 2021. līdz 2022.gadam. 

Investīciju plāns ietver sekojošu informāciju: 

1) projekta nosaukums, 
2) projekta pamatojums – saistība ar Attīstības programmā noteiktajām prioritātēm, 
3) plānotie projekta rezultāti, 
4) projekta indikatīvā summa un finanšu instrumenti, 
5) 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. 
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Nr.p.
k. 

Projekta nosaukums 

Papildinā
tība ar 
citiem 

projektie
m 

Indikatīvā 
summa 
(EUR) 

Finanšu instruments (EUR vai %) Projekta 
plānotie 
darbības 

rezultāti un to 
indikatīvie 

rādītāji 

Plānotais laika posms 

Atbildīgā institūcija 
Pašvald

ības 
budžet

s 

ES 
fondu 

finansē
jums 

Privātai
s 

sektors 

Citi 
finansēju
ma avoti 

Projekta 
uzsākšanas 

laiks 

Projekta 
realizācijas 

ilgums 

VTP1: Izglītotas, sociāli nodrošinātas un aktīvas sabiedrības veidošana 

1.  Novada izglītības iestāžu un 
pirmsskolas izglītības iestāžu telpu 
renovācija 

 44200 100%    Renovētas 
esošās telpas 
novada skolās 
un pirmsskolas 
izglītības 
iestādēs 

2021. Tiks 
turpināts 
2022.gadā 

Pašvaldība, 
Izpilddirektors, 
izglītības iestāžu 
direktori, 
Saimniecības nodaļa 

2.  Novada izglītības iestāžu   un 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
teritoriju labiekārtošana  

 9276 100%    Labiekārtotas 
novada 
izglītības iestāžu 
teritorijas, 
veikts nojumju 
remonts, 
papildināts 
rotaļu laukumu 
aprīkojums 

2021. Tiks 
turpināts 
2022.gadā 

Pašvaldība, 
Izpilddirektors, 
izglītības iestāžu 
direktori  
Saimniecības nodaļa 

3.  Sāls istabas Vecpiebalgas novada 
pamatskola izglītības iestādē 
Taurenē 

 15200 90% 10%   Izveidota sāls 
istaba, 
nodrošināta 
haloterapija 

2021. 2022. Pašvaldība, 
Izpilddirektors, 
izglītības iestādes 
direktors, APUAN 

4.  Jumta nomaiņas tehniskās 
dokumentācijas izstrāde 
Vecpiebalgas vidusskolas 
pirmsskolas ēkai 

 10000 100%    Izstrādāta 
tehniskā 
dokumentācija 

2021. 2021. Pašvaldība, 
Izpilddirektors, 
izglītības iestādes 
direktors 

5.  Mēbeļu un inventāra iegāde 
novada izglītības iestādēs un 
pirmsskolas izglītības iestādēs 

 65252 
  

100%  
 

  Iegādātas 
mēbeles un 
inventārs,  
tostarp 
rotaļlietas un 

2021. Tiks 
turpināts 
2022.gadā 

Pašvaldība, 
Izpilddirektors, 
izglītības iestāžu 
direktori 
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mācību 
materiāli 

6.  Datortehnikas, biroja tehnikas un 
aprīkojuma iegāde novada izglītības 
un pirmsskolas izglītības iestādēs 

 35956 100%    Iegādāta 
datortehnika, 
biroja tehnika 
un aprīkojums 

2021. Tiks 
turpināts 
2022.gadā 

Pašvaldība, 
Izpilddirektors, 
izglītības iestāžu 
direktori, datortīklu 
un datorsistēmu 
administrators 

7.  Kvalifikācijas celšana  novada 
izglītības iestāžu un pirmsskolas 
izglītības iestāžu pedagogiem 

 5568 100%    Kvalificēti 
pedagogi 
novada 
izglītības 
iestādēs 

2021. Tiks 
turpināts 
2022.gadā 

Pašvaldība, 
Izpilddirektors, 
izglītības iestāžu 
direktori, izglītības 
pārvalde 

8.  Datortehnikas, biroja tehnikas un 
aprīkojuma iegāde novada 
bibliotēkām 

 1300 100%    Iegādāta 
datortehnika 

2022. 2022. Pašvaldība, 
Izpilddirektors, 
bibliotekāri, 
datortīklu un 
datorsistēmu 
administrators 

9.  Mēbeļu un inventāra iegāde  
novada bibliotēkām 

 1150 100%    Iegādātas 
mēbeles un 
inventārs 
bibliotēku 
pakalpojumu 
klāsta 
dažādošanai 

2021. Tiks 
turpināts 
2022.gadā 

Pašvaldība, 
Izpilddirektors, 
bibliotekāri 

10.  Novada dienas centru 
labiekārtošana un aprīkojuma 
pilnveidošana 

 515 100%    Sociālā dienesta 
pakalpojumu 
papildināšana 
(sociālais darbs 
un pakalpojumu 
nodrošināšana 
atbilstoši 
personu 
vajadzībām) 

2021. Tiks 
turpināts 
2022.gadā 

Pašvaldība, 
Izpilddirektors, 
Sociālā dienesta 
vadītājs 
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11.  Sociālās dzīvojamās mājas 
“Norkalni-2” telpu izbūve 

 1500 100%    Uzlabotas 
dzīvojamās 
platības novada 
maznodrošināta
jiem 
iedzīvotājiem 

2021. Tiks 
turpināts 
2022.gadā 

Pašvaldība, 
Izpilddirektors, 
Saimniecības nodaļa 

12.  Sociālās dzīvojamās mājas ”Tauriņi- 
2” renovācijas projekta izstrāde 

 10 000 100%    Izstrādāts 
renovācijas 
projekts 

2022. 2022. Pašvaldība, 
Izpilddirektors, 
Saimniecības nodaļa 

13.  Vecpiebalgas vidusskolas stadiona 
būvniecība 

 105000 15%   85% 
(Aizņēmu
ms) 

Izbūvēts 
Vecpiebalgas 
vidusskolas 
stadions  

2020. 2021. Pašvaldība, 
izpilddirektors, 
Vecpiebalgas 
vidusskolas direktors 

14.  Bērnu rotaļu laukuma izveide 
Dzērbenē 

 32000 100%    Izveidots rotaļu 
laukums 

2021. 2021. Pašvaldība, 
Izpilddirektors, 
Saimniecības nodaļa 

15.  Novada muzeju ēku atjaunošana  
un to teritoriju labiekārtošana 

 22300 100% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Veikti 
remontdarbi 
muzejos, veikta 
K.Skalbes 
“Incēnu” mājas 
jumta nomaiņa 

2021. Tiks 
turpināts 
2022.gadā 

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

16.  Brāļu Kaudzīšu skulptūras 
restaurācija 

 9710 100%    Veikta  Brāļu 
Kaudzīšu 
skulptūras 
restaurācija 

2021. 2021. Pašvaldība, 
izpilddirektors 

17.  Novada muzeju aprīkošana  2000 100%    Iegādāts 
inventārs, veikta 
inventāra 
restaurācija 
muzeju 
apvienībai 
“Orisāre” 

2021. Tiks 
turpināts 
2022.gadā 

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

18.  Novada kultūras namu un 
brīvdabas estrāžu renovācija un 
labiekārtošana 

 12017 100%    Veikti 
remontdarbi 
Vecpiebalgas 

2021. Tiks 
turpināts 
2022.gadā 

Pašvaldība, 
izpilddirektors, 
saimniecības nodaļa, 
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kultūras nama 
telpās, veikta 
grīdas 
atjaunošana 
Inešu tautas 
namā, sakārtota 
Alauksta 
estrādes 
skatītāju zonas 
pamatne 

Kultūras namu 
vadītāji 

19.  Novada kultūras namu 
materiāltehniskā aprīkojuma un 
inventāra iegāde 

 8297 100%    Iegādāti tērpi  
un audumi 
amatierkolektīvi
em, uzlabota 
kultūras namu 
un 
materiāltehnisk
ā bāze 

2021. Tiks 
turpināts 
2022.gadā 

Pašvaldība, 
izpilddirektors, 
saimniecības nodaļa, 
Kultūras namu 
vadītāji 

20.  Novada sporta infrastruktūras un 
aprīkojuma uzlabošana  

 12140 100%    Iegādāts 
inventārs 
biatlonam un 
volejbolam, 
palīglīdzekļi 
treniņu procesa 
nodrošināšanai, 
kā arī uzturēta 
sporta 
infrastruktūra 
novadā 

2021. Tiks 
turpināts 
2022.gadā 

Pašvaldība, 
izpilddirektors, 
saimniecības nodaļa, 
Sporta organizators 

21.  Novada sporta dzīves pasākumu 
organizēšana, atbalsts 
profesionālajam sportam 

 8725 100%    Novadā tiek 
rīkoti sporta 
pasākumi, tiek 
paaugstināts 
sportistu au 
augstiem 
sasniegumiem 
skaits novadā 

2021. Tiks 
turpināts 
2022.gadā 

Pašvaldība, 
izpilddirektors, 
saimniecības nodaļa, 
Sporta organizators 

22.             
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Nr.
p.k. 

Projekta nosaukums 

Papildi
nātība 

ar 
citiem 
projekt

iem 

Indikatīv
ā summa 

(EUR) 

Finanšu instruments ( EUR vai %) 

Projekta plānotie 
darbības rezultāti un to 

indikatīvie rādītāji 

Plānotais laika 
posms 

Atbildīgā institūcija Pašvaldīb
as 

budžets 

ES fondu 
finansēju

ms 

Privāt
ais 

sektor
s 

Citi 
finansēju
ma avoti 

Projek
ta 

uzsāk
šanas 
laiks 

Projekta 
realizācija
s ilgums 

VTP2: Tehniskās infrastruktūras attīstība 

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

 604998 75% 25%   Kvalitatīvu dzeramā 
ūdens pakalpojumu 
nodrošināšana novada 
ciemu iedzīvotājiem, 
jaunu tīklu izbūve, 
notekūdeņu savākšana, 
attīrīšana un 
novadīšana. 
Novērst bīstamo vielu 
iespējamo iekļūšanu 
pazemes ūdeņos 

2022. 2023. Pašvaldība, 
Izpilddirektors, 
Saimniecības 
nodaļa 

2.  Ūdensapgādes attīstība 
Vecpiebalgas novadā 

 8190 100%    Tamponēšana, ūdens 
skaitītāju verificēšana 
un maiņa, citi 
uzturēšanas pasākumi 

2020. 2021. Pašvaldība, 
Izpilddirektors, 
Saimniecības 
nodaļa 

3.  Taurenes ciema ūdensvadu un 
kanalizācijas tīklu paplašināšana. 
Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu 
rekonstrukcija. 
 

 581226 15% 85%   Kvalitatīvu dzeramā 
ūdens pakalpojumu 
nodrošināšana novada 
ciemu iedzīvotājiem, 
jaunu tīklu izbūve, 
notekūdeņu savākšana, 
attīrīšana un 
novadīšana. 
Novērst bīstamo vielu 
iespējamo iekļūšanu 
pazemes ūdeņos 

2022. 2023. Pašvaldība, 
Izpilddirektors, 
Saimniecības 
nodaļa 

4.  Dzērbenes ciema ūdensvadu un 
kanalizācijas tīklu, notekūdeņu 

 100000    Aizņēmu
ms 

Kvalitatīvu dzeramā 
ūdens pakalpojumu 

2021. 2022. Pašvaldība, 
Izpilddirektors,  
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attīrīšanas ietaišu rekonstrukcijas 
projektēšana 

nodrošināšana novada 
ciemu iedzīvotājiem, 
jaunu tīklu izbūve, 
notekūdeņu savākšana, 
attīrīšana un 
novadīšana. 
Novērst bīstamo vielu 
iespējamo iekļūšanu 
pazemes ūdeņos 

Saimniecības 
nodaļa 

5.  Kanalizācijas tīklu ekspertīze 
novada pagastos 

 35572 100%    Kanalizācijas tīklu esošā 
stāvokļa izpēte, 
rekonstrukcijas projekta 
izstrāde 

2022. 2022. Pašvaldība, 
Izpilddirektors,  
Saimniecības 
nodaļa 

6.  Tehniskās bāzes pilnveidošana 
komunālās infrastruktūras  
nodrošināšanai 

 13820 100%    Tehnikas iegāde 
saimniecības nodaļas  
darba nodrošināšanai-   
pļaujmašīnas, rokas 
instrumenti, inventārs, 
autotransports 

2021. 2022 Pašvaldība, 
izpilddirektors,  
Saimniecības 
nodaļa 

7.  Dzērbenes pils jumta daļēja 
remonta projekta izstrāde 

 6000 100%    Izstrādāts jumta 
remonta projekts 

2022. 2022. Pašvaldība, 
Izpilddirektors,  
Saimniecības 
nodaļa 

8.  Parku un pagastu centru teritoriju 
labiekārtošana novada pagastos 

 36870 100%    Labiekārtotas parku un 
pagastu centru 
teritorijas 

2021. 2022. Pašvaldība, 
Izpilddirektors,  
Saimniecības 
nodaļa 

9.  Dzērbenes pils telpu un terases 
remonts 

 9535 100%    Veikti remontdarbi 
Dzērbenes pils telpās un 
terasē 

2021. 2021. Pašvaldība, 
Izpilddirektors,  
Attīstības 
plānošanas un 
nekustamā īpašuma 
nodaļa 

10.  Vecpiebalgas muižas telpu remonts  15835 100%    Velvju zāles, zāles foajē 
un WC telpu remonts 

2021. 2021. Pašvaldība, 
Izpilddirektors,  
Saimniecības 
nodaļa 



8 
 

11.  Peldvietas labiekārtošana pie 
Kaives ezera 

 1000 100%    Veikta zāļu pļaušana 
Kaives ezerā 

2021. 2021. Pašvaldība, 
Izpilddirektors,  
Saimniecības 
nodaļa 

12.  Peldvietas labiekārtošana Dzērbenē  17000 90% 10%   Labiekārtota peldvieta 
Dzērbenē 

2021. 2022. Pašvaldība, 
Izpilddirektors,  
APUAN 

13.  Cieres dabas takas atjaunošana  25000 90% 10%   Atjaunotas Cieres dabas 
takas pastaigu laipas 

2021. 2022. Pašvaldība, 
Izpilddirektors,  
APUAN 

14.  Virvju takas izveide Apšu gravā 
Vecpiebalgā 

 17000 90% 10%   Izveidota virvju taka  2021. 2022. Pašvaldība, 
Izpilddirektors,  
APUAN 

15.  Alauksta ielas Vecpiebalgā 
rekonstrukcija 

 580000 15%   85% 
(Aizņēm
ums) 

Veikta Alauksta ielas 
rekonstrukcija 

2021. 2022. Pašvaldība, 
Izpilddirektors,  
Saimniecības 
nodaļa 

16.  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) 

2022. 2022. Pašvaldība, 
Izpilddirektors,  
Saimniecības 
nodaļa 

17.  Ceļa Ineši – Čolēni - Briņģi 
rekonstrukcija Inešu pagastā 

 49800 100%    Ceļa Ineši – Čolēni - 
Briņģi (1.9km) 
rekonstrukcija Inešu 
pagastā 

2022. 2022. Pašvaldība, 
izpilddirektors, 
saimnieciskā nodaļa 

18.  Gaujas ielas Taurenē seguma 
remonts 

 10000 100%    Veikts Gaujas ielas 
seguma remonts 

2021. 2021. Pašvaldība, 
izpilddirektors, 
saimnieciskā nodaļa 

19.  Ielu apgaismojuma sakārtošana 
novada ciemos 

 6880 100%    Energoefektīvu 
apgaismojuma ķermeņu 
uzstādīšana novada 
ciemos, ielu 
apgaismojuma 
automātikas nomaiņa 

2021. Tiks 
turpināts 

2022.gadā 

Pašvaldība, 
Izpilddirektors, 
Saimnieciskā nodaļa 
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20.  Velosipēdistu, gājēju celiņu izbūve  100000 100%    Izbūvēt un labiekārtot 
gājēju, veloceliņus 
novada ciemos 

2022. 2023. Pašvaldība, 
Izpilddirektors 

21.  Video novērošanas kameru 
uzstādīšana novada ciemos  

 1100 100%    Uzstādīt  video 
novērošanas kameras 
novada pagastu centros 

2021. Tiks 
turpināts 

2022.gadā 

Pašvaldība, 
Izpilddirektors, 
Saimniecības 
nodaļa 

22.  Mazo arhitektūras formu 
uzstādīšana  

 1500 100%    Uzstādīti soliņi, 
atkritumu urnas, velo 
novietnes,  galdi, soliņi, 
apgaismojums  novada 
teritorijā.  

2021. Tiks 
turpināts 

2022.gadā 

Pašvaldība, 
Izpilddirektors, 
Saimniecības 
nodaļa 

23.  Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
dabas aizsardzības plānu ieviešana 

 40000 10% 90%   Īstenots dabas 
aizsardzības plāns 

2022. 2022. Pašvaldība, 
Izpilddirektors, 
Attīstības 
plānošanas un 
uzņēmējdarbības 
atbalsta nodaļa 

24.  Vides stāvokļa uzlabošana 
publiskajās ūdenstilpnēs 

 30000 30% 70%   Upju gultņu tīrīšana, 
krastmalu sakārtošana, 
zivju ceļa atjaunošana 

2022. 2022. Pašvaldība, 
Izpilddirektors, 
Attīstības 
plānošanas un 
uzņēmējdarbības 
atbalsta nodaļa 

25.  Novada teritorijas kapu, kapliču 
rekonstrukcija un  teritorijas 
labiekārtošana, 
digitalizācija 

 700 100%    Labiekārtoti kapi, 
Vecpiebalgas Vidus 
kapu kapličas jumta 
projekta izstrāde 

2021. 2022. Pašvaldība, 
Izpilddirektors,  
Saimniecības 
nodaļa 

26.  Pašvaldības īpašumu  
dokumentācijas sakārtošana 

 30000 100%    Topogrāfija, uzmērīšana 
un citi ar īpašumu 
reģistrāciju saistīti 
pakalpojumi 

2021. Tiks 
turpināts 

2022.gadā 

Izpilddirektors,  
Attīstības 
plānošanas un 
uzņēmējdarbības 
atbalsta nodaļa 

27.  Latvāņu apkarošanas pasākumu 
veikšana 

 3000 100%    Latvāņu apkarošana 2021. Tiks 
turpināts 

2022.gadā 

Izpilddirektors,  
Attīstības 
plānošanas un 
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uzņēmējdarbības 
atbalsta nodaļa 

28.  Jaunaudžu kopšanas pasākumi  6870 100%    Jaunaudžu kopšana 2021. Tiks 
turpināts 

2022.gadā 

Izpilddirektors,  
Attīstības 
plānošanas un 
uzņēmējdarbības 
atbalsta nodaļa 

29.  Atbalsts daudzdzīvokļu māju 
siltināšanai 

 4000 100%    Atbalsts daudzdzīvokļu 
māju siltināšanai 

2021. 2022. Pašvaldība, 
Izpilddirektors 

30.  Kapličas būvniecība Inešu kapos  20000 100%    Izstrādāts tehniskais 
projekts un veikta 
kapličas būvniecība 

2022. 2022. Pašvaldība, 
Izpilddirektors, 
Saimniecības 
nodaļa 

Nr.p.k. Projekta nosaukums 

Papildi
nātība 

ar 
citiem 
projek
tiem 

Indika
tīvā 

summ
a 

(EUR) 

Finanšu instruments (EUR vai %) 
Projekta plānotie darbības 
rezultāti un to indikatīvie 

rādītāji 

Plānotais laika 
posms 

Atbildīgā institūcija 

Pašvaldī
bas 

budžets 

ES 
fondu 
finans
ējums 

Pri
vāt
ais 
sek
tor
s 

Citi 
finans
ējuma 
avoti 

 

Projek
ta 

uzsākš
anas 
laiks 

Projek
ta 

realizā
cijas 

ilgums 

 

VTP3: Daudzpusīgas ekonomikas veicināšana, sekmējot novada konkurētspējku 

1. Koprades telpas izveide  5000 100%    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 

2022. 2022. Pašvaldība, 
Izpilddirektors,  
Attīstības plānošanas 
un uzņēmējdarbības 
atbalsta nodaļa 
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interesentiem uz attiecīgo 
laiku. 

2. Atbalsts uzņēmējdarbības 
veicināšanai 

 9500 100%    Sānu ieejas Nīderlāga 
pagrabos fasādes un jumta 
remonts,  ēkas 
,,Lauksaimnieki" jumta 
nomaiņas projekta izstrāde 

2020. 2021. Pašvaldība, 
Izpilddirektors, 
Saimniecības nodaļa 

3. Ikgadējs grantu konkurss jauno 
uzņēmēju ideju īstenošanai 

 8000 100%    Grantu konkurss 2021. 2022. Pašvaldība, 
Izpilddirektors,  
Attīstības plānošanas 
un uzņēmējdarbības 
atbalsta nodaļa 

4. Tūrisma attīstības vecināšanas 
pasākumi 

 1200 100%    Informācijas plākšņu izveide 
Dzērbenes pilij 

2021. 2022. Pašvaldība, 
Izpilddirektors, 
Saimniecības nodaļa 

5. Mārketinga aktivitātes novada 
atpazīstamības sekmēšanai 

 5400 100%    Dalība izstādēs, 
reprezentācijas materiālu, 
brošūru, ceļvežu izstrāde,  
jaunu tūrisma maršrutu 
izveide, organizēti tūrisma 
veicināšanas pasākumi 
novadā 

2020. 2020. Pašvaldība, 
Izpilddirektors, 
Attīstības plānošanas 
un uzņēmējdarbības 
atbalsta nodaļa 

6. Zivju mazuļu pavairošana novada 
publiskajos ezeros 

 5400  100%   Ezeros Ielaisti zivju mazuļi 2021. 2021. Pašvaldība, 
Izpilddirektors,  
Attīstības plānošanas 
un uzņēmējdarbības 
atbalsta nodaļa 

            

            


