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Par projekta “Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā” īstenošanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Valsts  Kultūrkapitālā  fonds  2022.  gada  janvārī  ir  izsludinājis  projektu  konkursu  mērķprogrammā
“Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”. Tā mērķis - nodrošināt
mūzikas un dejas mākslas izglītības izcilību un starptautisku konkurētspēju, veidojot un uzlabojot mūzikas
un dejas mākslas izglītības iestādēm nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi.

Jaunpiebalgas  Mūzikas  un  mākslas  skola  (tās  direktores  –  Aijas  Silas  personā)  gatavo  projekta
pieteikumu ““Materiāli tehniskās bāzes papildināšana Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā”, kas paredz
papildināt skolas materiāli tehnisko bāzi ar kvalitatīviem mūzikas instrumentiem, lai uzlabotu ikdienas darbu,
nodrošinot iespēju skolēniem muzicēt uz kvalitatīviem instrumentiem, kā arī iespēju koncertēt ārpus skolas
telpām.

Veicot nepieciešamo cenu izpēti ir aprēķinātas projekta kopējās izmaksas, kas sastāda 2130,00 EUR
(divi  tūkstoši  viens  simts  trīsdesmit  eiro,  00  centus).  Sekmīga  projekta  rezultātā  paredzēts  skolas  darba
vajadzībām  iegādāties  sekojošus  mūzikas  instrumentus:  digitālās  klavieres  Yamaha  P-125  (komplekts  –
klavieres, oriģinālais statīvs, pedāļu bloks, soma transportēšanai), 2 vijoles Hidersine ¾, Flautu Trevor James
31PF – EASLR.

Projekta īstenošanas termiņš ir 2022. gada 15. oktobris.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu par pašvaldības iniciatīvu

realizēšanu,  Cēsu  novada  domes  Finanšu  komitejas  20.01.2022.  atzinumu  (protokols  Nr.1),  Cēsu  novada
dome,  ar  18  balsīm  -  par  (Ainārs  Šteins,  Andris  Melbārdis  ,  Andris  Mihaļovs,  Atis  Egliņš-Eglītis,  Biruta
Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis
Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs)
,  pret nav,  atturas nav,  nolemj:

1. Atbalstīt un uzdot Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolai sagatavot projektu ”Materiāli tehniskās
bāzes uzlabošana Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā”.

2. Apstiprināt  projekta  kopējās  izmaksas  EUR  2130,00  no  kurām  Cēsu  novada  pašvaldības
līdzfinansējums ir atkarīgs no VKKF piešķirtā finansējuma apjoma.

3. Projekta finansējumu paredzēt 2022.gada budžetā.
4. Projektu iesniegt VKKF projektu pieteikšanās sistēmā līdz 2022. gada 28.janvārim.
5. Noteikt Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolu, tās direktores – Aijas Silas personā, kā atbildīgo

iestādi projekta īstenošanā.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. 
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