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1. PAMATINFORMĀCIJA 

1.1. JAUNPIEBALGAS NOVADA ĪSS RAKSTUROJUMS 

 

Jaunpiebalgas novads atrodas Vidzemes Centrālās augstienes vidienē, bijušā Cēsu rajona 

teritorijā. Tajā ietilpst Jaunpiebalgas un Zosēnu pagasti. Apdzīvotas vietas – Jaunpiebalga, 

Melnbārži un Abrupe. Novada teritorijas reljefu veido pauguri, gravas, ielejas, ezeri un upes, tajā 

skaitā caur abiem pagastiem vijas Latvijas garākā upe – Gauja. 

Jaunpiebalgas novads robežojas ar Vecpiebalgas, Raunas, Gulbenes un Madonas 

novadiem. Novada centra – Jaunpiebalgas – attālums no Rīgas ir 140 km, no Valmieras – 85 km, 

no Cēsīm – 60 km. 

Jaunpiebalgas novada teritorijas kopējā platība ir 249,9 km2. Pēc zemes lietošanas veidiem 

51,8% no platības aizņem meži (no tā vairāk kā trešdaļa – valsts meži), 35,1% - lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme, 13,1% - pārējās zemes. 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem Jaunpiebalgas novadā uz 2010.gada 

beigām bija reģistrēti 2657 iedzīvotāji, t.sk., 465 jeb 17,5% bērnu vecumā līdz 18 gadiem. 

Sadalījums pa darbaspējas vecuma grupām:  

  līdz darbaspējas vecumam (līdz 15 gadiem) – 13,8%, 

darbaspējas vecumā – 64,7%, 

pēc darbaspējas vecuma (virs 62 gadiem) - 21,5% iedzīvotāju.  

Salīdzinājumā ar 2009.gada sākumu iedzīvotāju skaits ir par 66 mazāks. Pēdējos divos 

gados tas sarucis par 2,4 %. 
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1.2. IESTĀDES JURIDISKAIS STATUSS UN STRUKTŪRA 

 

Jaunpiebalgas novada dome izveidota 2009.gada 21.janvārī, apvienojoties Jaunpiebalgas 

un Zosēnu pagastu padomēm, lai praksē īstenotu Latvijas Republikas lēmumus par administratīvi 

teritoriālo reformu. 

Jaunpiebalgas novada administratīvais centrs – Jaunpiebalga. 

Jaunpiebalgas novada domes reģistrācijas numurs – 90000031033. 

Juridiskā adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads. 

Jaunpiebalgas novada dome ir vietējā pašpārvalde, kas ar pašvaldības pilsoņu vēlētas 

pārstāvniecības - domes un tās izveidotu institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos 

noteikto funkciju, Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, 

ievērojot valsts, pašvaldības un iedzīvotāju intereses. 

Jaunpiebalgas novada dome darbojas saskaņā ar LR likumu “Par pašvaldībām”. Tās darbu 

reglamentē Jaunpiebalgas novada domes nolikums, kas apstiprināts 2009.gada 21.janvāra domes 

sēdē (ar 2010.gada 26.aprīļa domes sēdē apstiprinātajiem grozījumiem).  

Pašvaldību autonomās funkcijas noteiktas likuma ‘Par pašvaldībām” 15.pantā. 

Jaunpiebalgas novada dome tās īsteno saskaņā ar apstiprināto budžetu, izmantojot tās rīcībā 

esošos finanšu resursus. 

Jaunpiebalgas novada dome ievēlēta 2009.gada 06.jūnija pašvaldību vēlēšanās un sastāv no 

13 deputātiem:   

Zane Althabere, 

  Silva Dolmane, 
  Kristaps Dravants, 
  Ieva Dulberga (no 2010.gada 15.novembra), 

  Marina Grīnberga (līdz 2010.gada 14.februārim), 
  Ainārs Intenbergs, 
  Agris Kažociņš, 

  Maija Ķīķere, 
  Askolds Liedskalniņš, 
  Ulla Logina (no 2010.gada 15.februāra), 
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  Aija Petrovska, 
  Valda Pumpure, 
  Sandra Strēle, 

  Laimis Šāvējs (līdz 2010.gada 03.novembrim), 

  Girta Upena. 

Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs:   
Laimis Šāvējs (līdz 2010.gada 03.novembrim), 

  Askolds Liedskalniņš (no 2010.gada 15.novembra). 

Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētāja vietniece: Girta Upena. 

Jaunpiebalgas novada domes darbības nodrošināšanai no deputātu vidus ir izveidotas 

šādas komitejas un komisijas, kuras 2010.gadā darbojās sekojošā sastāvā: 

Finanšu un attīstības komiteja 5 locekļu sastāvā: 
Laimis Šāvējs (priekšsēdētājs) (līdz 2010.gada 03.novembrim), 
Askolds Liedskalniņš (priekšsēdētājs no 2010.gada 15.novembra), 

Silva Dolmane, 
Ulla Logina (no  2010.gada 15.novembra), 
Maija Ķīķere, 

Girta Upena. 

Sociālās aprūpes komiteja 5 locekļu sastāvā: 
   Valda Pumpure (priekšsēdētāja), 
   Zane Althabere, 

Silva Dolmane, 

Maija Ķīķere, 

Aija Petrovska. 

Kultūras, izglītības un sporta komiteja 5 locekļu sastāvā: 

   Sandra Strēle (priekšsēdētāja), 
   Zane Althabere, 
   Marina Grīnberga (līdz 2010.gada 14.februārim), 
   Ulla Logina (no  2010.gada 15.februāra), 

   Aija Petrovska, 

   Girta Upena. 

Komunālās saimniecības, ceļu un labiekārtošanas komiteja 5 locekļu sastāvā: 

   Agris Kažociņš (priekšsēdētājs), 
   Kristaps Dravants, 

Ainārs Intenbergs, 
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Askolds Liedskalniņš, 

Girta Upena. 

Administratīvā komisija 5 locekļu sastāvā: 
  Ainārs Intenbergs (priekšsēdētājs), 

  Kristaps Dravants, 
  Marina Grīnberga (līdz 2010.gada 14.februārim), 
  Agris Kažociņš, 

  Ulla Logina (no  2010.gada 15.februāra), 

  Valda Pumpure. 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai 2010.gadā vēl darbojās no deputātiem, domes 

darbiniekiem un iedzīvotājiem izveidotas Privatizācijas, Vēlēšanu un Iepirkumu komisijas. 

Jaunpiebalgas novada domes darbību un funkciju izpildi 2010.gadā nodrošināja sekojošas 
nodaļas: 

 Administrācija (sekretariāts, personāldaļa, grāmatvedība, nekustamā īpašuma speciāliste), 

Dzimtsarakstu nodaļa, 
Bāriņtiesa, 
Komunālā saimniecība, 

Ceļu nodaļa, 

Lauksaimniecības organizators. 

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Zosēnu pagastā nodrošina Zosēnu pagasta 

pārvalde atbilstoši tās nolikumam. 

Lai nodrošinātu pašvaldības kompetencē esošo funkciju izpildi būvniecības un izglītības 

jomās, 2010.gadā starp 7 novadiem bijušā Cēsu rajona teritorijā (Amatas, Jaunpiebalgas, 

Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas) tika noslēgts Sadarbības līgums par 

novadu pašvaldību sadarbību atsevišķu funkciju veikšanai. Tajā noteikts, ka pašvaldības deleģē 

Amatas novada pašvaldību līgumā minēto funkciju izpildi, kā arī lemj par, tā sauktās, apvienotās 

būvvaldes un izglītības pārvaldes finansēšanas kārtību. 
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1.3. PAŠVALDĪBAS IESTĀDES UN DALĪBA DAŽĀDĀS SABIEDRĪBĀS 

 
Jaunpiebalgas novada domes padotībā atbilstoši tās apstiprinātajiem nolikumiem 

2010.gadā darbojās šādas iestādes:  
Piebalgas pamatskola, 

  Jaunpiebalgas vidusskola, 

  Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skola, 
  Jaunpiebalgas reģionālā tautskola, 
  Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka, 

  Zosēnu pagasta bibliotēka, 
  Jaunpiebalgas kultūras nams, 
  Zosēnu kultūras nams, 

  Jaunpiebalgas muzejs, 
  Piebalgas mākslas darbu krātuve, 

  Sociālais dienests. 

Jaunpiebalgas novada dome ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

  SIA “Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance”, 
  SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”, 

A/S “CATA”. 

Jaunpiebalgas novada dome ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos), sabiedrībās: 
  Biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība”, 
  Biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība”, 
  Nodibinājums “Vidzemes attīstības aģentūra”, 

  Biedrība “Latvijas pašvaldību darba devēju asociācija”, 
  Biedrība “Piebalgas reģionālais tūrisma informācijas centrs”, 

  Zosēnu kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība. 
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2. FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS REZULTĀTI 

2.1. PAMATBUDŽETS 

 

2010.gadā Jaunpiebalgas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi sastādīja Ls 1 971 225. 

Salīdzinot ar 2009.gadu, 2010.gada ieņēmumi kopumā samazinājušies par Ls 786 207 (par 

28.51%), t.sk. palielinājušies ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa par Ls 85 652 ( par 

23.74%), nenodokļu ieņēmumi par Ls 13 270 (par 71.83%), ieņēmumi no nekustāmā īpašuma 

nodokļa par zemi par Ls 10 246 (par 26.21%), nekustāmā īpašuma nodokļa par ēkām par Ls 3 

991 (par 70.38%), maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi par Ls 154 046 (par 94.70%), 

saņemtie maksājumi samazinājušies par Ls 1 053 412 (par 48.53%). 

Nekustāmā īpašuma nodokļa pieaugums ir izskaidrojams: 

• zemei – ar kadastrālās vērtības pieaugumu, 

• ēkām – ar 2010.gadā ieviesto nodokli mājokļiem. 

Savukārt maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu palielinājums veidojies, saņemot 

līdzekļus no Lauku atbalsta dienesta projektam „Jaunpiebalgas kultūras nama renovācija”. 

Saņemtie maksājumi samazinājušies, jo samazinājās finansējums ES Kohēzijas fonda 

projektam  „Jaunpiebalgas ūdenssaimniecības attīstības 1.kārta”. 

 

Pamatbudžeta ieņēmumi 2010.g., %

Maksas 
pak.u.c.ieņ.

16.08% Nek. īpaš. nod. par 
zemi

2,50%

Nenodokļu ieņ.
1,61%

Nek. īpaš. nod. par 
ēkām
0,49%

Iedz. ien. nod.
22.65%%

Saņemtie 
maksājumi
56,67%
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Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžeta ieņēmumi 

Ieņēmumi 2009.gads 
Ls 

2010.gads 
Ls 

2011.gads 
Ls 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 360 762 446 414 331 883 

Nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi 39 089 49 335 47 000 

Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām 5 671 9 662 8 500 

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 1 908 427 300 

Valsts un pašvaldību nodevas 1 875 2 358 2 340 

Naudas sodi 2 703 2 991 2 300 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 11 988 1 214  

Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas  24 754  

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 162 663 316 709 166 758 

Ārvalstu finanšu palīdzība  6 451 1 613 

Valsts budžeta transferti 2 109 031 1 063 583 928 059 

Pašvaldību budžetu transferti 61 742 47 327 47 300 

Kopā 2 757 432 1 971 225 1 536 053 

Piesaistītie kredītresursi 303 243 153 219 89 840 

    

2011.gada apstiprinātajā Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetā ieņēmumi sastāda 

Ls 1 536 053, t.sk. ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa - Ls 387 383, nekustāmā īpašuma 

nodoklis par zemi - Ls 47 000, nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām - Ls 8 500, nenodokļu 

ieņēmumi - Ls 4 940, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi - Ls 166 758, transferti - Ls 

975 359, ārvalstu finanšu palīdzība Ls 1 613. 

2011. gada pamatbudžetā ieņēmumi prognozēti par 22.07% mazāki, jo samazinās saņemamo 

līdzfinansējumu summas lielajiem, jau pabeigtajiem projektiem („Jaunpiebalgas kultūras nama 

renovācija”, „Jaunpiebalgas ūdenssaimniecības attīstības 1.kārta”, „Jaunpiebalgas vidusskolas 

infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionālajiem traucējumiem”). 
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Pamatbudžeta ieņēmumi 2011.g., %

Ārvalstu 
fin.palīdzība

0.10%

Budžeta iest. 
ieņēmumi
10.86%

Nek. īpaš. nod. par 
zemi

3.06%

Nenodokļu ieņ.
0.32%

Nek. īpaš. nod. par 
ēkām
0,55%

Iedz. ien. nod.
21.61%

Transfertu ieņēm.
63.50%

 

2010.gadā Jaunpiebalgas pašvaldības pamatbudžeta izdevumi sastādīja Ls  2 539 604. 

Salīdzinot ar 2009.gadu, izdevumi samazinājušies par Ls 235 288 (par 8.48%). Salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, 2010.gadā izdevumi vispārējiem valdības dienestiem samazinājušies par Ls 9 

034 (par 4.72%), sabiedriskai kārtībai un drošībai samazinājušies par Ls 3 308 (par 26.20%), 

izdevumi izglītībai palielinājušies par Ls 238 447 (par 39.65%), izdevumi veselības aprūpei 

samazinājušies par Ls 355 (par 45.69%), izdevumi sociālai nodrošināšanai palielinājušies par Ls 

55 290 (par 114.79%), vides aizsardzības un dzīvokļu komunālās saimniecības izdevumi 

samazinājušies par Ls 643 715 (par 38.96%), sporta un kultūras izdevumi palielinājušies par Ls 

130 731 (par 49.97%), izdevumi ekonomiskai darbībai samazinājušies par Ls 3 344 (par 

51.93%). 

Finansējums izglītībai 2010. gadā palielinājies, jo turpinās darbs projektā „Kvalitatīvai 

dabas zinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”, uzsākts un pabeigts projekts 

„Jaunpiebalgas vidusskolas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionālajiem 

traucējumiem”, kā arī veikti dažādi skolu kapitālie remonti. Izdevumi sociālai nodrošināšanai 

palielinājušies, jo visu gadu tiek īstenots projekts „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana 

pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”. Savukārt kultūras finansējuma 

palielinājums saistīts ar to, ka 2010. gadā turpināja veikt Jaunpiebalgas kultūras nama 

rekonstrukciju. 
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Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžeta izdevumi 

Izdevumi 2009.gads 
Ls 

2010.gads    
Ls 

2011. gads   
Ls 

Vispārējie valdības dienesti 191 557 182 523 208 067 

Sabiedriskā kārtība un drošība 12 625 9 317 10 775  

Ekonomiskā darbība 6 440 3 096 96 522 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1 652 344 1 008 629 423 920 

Veselība 777 422 2 594  

Sports, kultūra 261 645 392 376 136 270 

Izglītība 601 339 839 786 633 657 

Sociālā aizsardzība 48 165 103 455 101 480 

Kopā 2 774 892 2 539 604 1 613 285 

Kredītu atmaksas 34 888 230 139 167 448 

 

 

Pamatbudžeta izdevumi 2010.g., %

Sports, kultūra
15.45% Valdības 

dienesti.
7.19%

Sociālā 
nodrošināšana

4.07%

Vides 
aizsardzība, 
komumālā 

saimn.
39.72%

Izglītība 
33.07%

Pārejie izdevumi
0.5%
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2011.gada pamatbudžeta izdevumu daļā ir plānots neliels samazinājums (8.48%). 

Neskatoties uz līdzekļu samazinājumu prioritārās jomas budžetā paliek izglītība un teritoriju un 

mājokļu apsaimniekošana. 

Pamatbudžeta izdevumi 2011.g., %
Sab.kārtība

0.67%

Veselība
0.15%

Sports, kultūra
8.45%

Vispārējie 
valdības dienesti.

12.90%

Sociālā 
nodrošināšana

6.29%

Vides aizsardzība, 
komumālā saimn.

26.28% Izglītība 
39.28%

Ekonomiskā 
darbība
5.98%

  

2.2. SPECIĀLAIS UN ZIEDOJUMU BUDŽETS 
 

2010.gadā Jaunpiebalgas pašvaldības speciālā un ziedojumu budžeta ieņēmumi sastādīja 

Ls 44 303. Salīdzinot ar 2009.gadu, 2010.gadā tie samazinājušies par Ls 21 700 (par 32.88%). 

Jaunpiebalgas novada domes speciālā un ziedojumu budžeta ieņēmumi 

Ieņēmumi 2009.gads  
Ls 

2010.gads    
Ls 

2011.gads 
Ls 

Nodokļu ieņēmumi 1 286 1 341 1 350 

Nenodokļu ieņēmumi 1 340 490 70 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 10 788 1 416 1 400 

Valsts budžeta transferti  39 366 39 366 

Pašvaldību budžetu transferti 52 035   

Ziedojumi 554 1 690  

Kopā 66 003 44 303 42 186 



Jaunpiebalgas novada domes 2010.gada publiskais pārskats 

 13 

Speciālā budžeta ieņēmumu daļas samazinājumu veido divi faktori: 

• Valsts budžeta transfertu samazinājums autoceļiem par 24.35%, 

• 2009.gadā bija Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums projektam „Ielu 

apgaismojums Zosēnu pagastā”. 

Speciālā budžeta ieņēmumi 2010.g., %

Transferti
88,86%

Ziedojumi
3,81%Nenodokļu ieņ.

1,11%
Nodokļu ieņ.

3.03%

Maksas 
pakalpojumi

3,19%

 

2011.gada Jaunpiebalgas novada domes speciālajā budžetā ieņēmumi sastāda Ls 42 186 un 

tas ir gandrīz 2010.gada apmērā. 

Speciālā budžeta ieņēmumi 2011.g., %

Transferti
93,32%

Maksas 
pakalpojumi

3,31%

Nenodokļu ieņ.
0.17%

Nodokļu ieņ.
3.20%
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2010.gada speciālā un ziedojumu budžeta izdevumi sastādīja Ls 65 323. Salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu tie samazinājušies par Ls 18 662 (par 22.22%). Galvenokārt, samazinājums ir 

autoceļu fondam, jo samazinājusies arī ieņēmumu daļa. 

Jaunpiebalgas novada domes speciālā un ziedojumu budžeta izdevumi 

Ieņēmumi 2009.gads Ls 2010.gads Ls 2011.gads 
Ls 

Vispārējie valdības dienesti 1 952 333 665 

Ekonomiskā darbība 78 610 61 172 63 354 

Vides aizsardzība 2 594 1 652 3 627 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 68 251 304 

Sports, kultūra 689 1 365 109 

Izglītība 72 325  

Sociālā aizsardzība  225 10 

Kopā 83 985 65 323 68 069 

 

Speciālā budžeta izdevumi 2010.g., %

Ekonomiskā darbība
93,65%

Ziedojumi
2,64%

Vides aizsardzība
2,53%

Vispārējie valdības 
dienesti
0.51%

Atpūta, kultūra
0,67%
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2011.gada Jaunpiebalgas novada domes speciālajā budžeta izdevumi sastāda Ls 68 069. 

Speciālā budžeta izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem izskaidrojams ar iepriekšējos gados 

iekrātajiem autoceļu fonda līdzekļiem. 

Speciālā budžeta izdevumi 2011.g., %

Ekonomiskā 
darbība
93,07%

Ziedojumi
0,47%

Vides aizsardzība
5,33%

Vispārējie 
valdības dienesti

0.98%

Atpūta, kultūra
0,15%

 

2.3. DEBITORI UN KREDITORI 

 
Jaunpiebalgas novada domes debitori pēc to rašanās laika uz 31.12.2010. 

Nr.
p.k. 

 2006.g. un 
vecāki 

2007.g. 2008.g. 2009.g. 2010.g. Kopā 

1. NĪN parādi 1 108 638 1 241 2 789 13 046 18 822 
2. Komunālie maksājumi 861 1 782 5 300 11 228 28 616 47 787 
3. Skolu savstarpējie norēķini 84    308 392 
4. Vecāku maksas par 

bērnudārzu 
109 18 163 154 316 760 

5. Maksas par mākslas 
pulciņu 

181 30    211 

6. Maksas par mūzikas un 
mākslas skolu 

 15 3 10 271 299 

7. Norēķini ar pircējiem un 
pasūtītājiem 

  50 425 2 063 2 538 

Bilances kopsumma 2 343 2 483 6 757 14 606 44 620 70 809 



Jaunpiebalgas novada domes 2010.gada publiskais pārskats 

 16 

Debitoru parādu summa salīdzinājumā ar 2009. gadu ir palielinājusies par 9.24%. 2010. 

gada laikā ir palielinājušies nekustāmā īpašuma nodokļa parādi (par 28.34%), komunālo 

maksājumu parādi (9.54%). Savukārt samazinājušies skolu savstarpējo norēķinu debitoru parādi 

par 91.74%. 

Jaunpiebalgas novada domes kreditori uz 31.12.2010. 

Nr.

p.k. 

 Apmaksājams 

viena gada 

laikā 

Apmaksājami 

vēlāk kā pēc 

gada 

Kopā 

1. Aizņēmumi no Valsts kases 60 745 830 218 890 963 

2. Nākamo periodu ieņēmumi 137 420 1 435 066 1 572 486 

3. Uzkrātās saistības procentu 

maksājumiem Valsts kasei 

18 119  18 119 

4. Uzkrātās saistības neizmantotajiem 

atvaļinājumiem 

33 590  33 590 

5. Norēķini ar piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 

258 213  258 213 

6. Saistības par saņemtajiem avansiem 7 153  7 153 

7. Norēķini par darba samaksu 36 165  36 165 

8. Norēķini par nodokļiem 26 111  26 111 

9. Saistības par ārvalstu finanšu palīdzību 

un ES politikas instrumentu 

finansētajiem pasākumiem 

49 922  49 922 

10. Pārējās īstermiņa saistības 2 971  2 971 

Bilances kopsumma 630 409 2 265 284 2 895 693 

 

Salīdzinot ar 2009.gadu, kreditoru parādu summa ir pieaugusi par 28.58%. Vislielākais 

pieaugums ir pozīcijā „Nākamo periodu ieņēmumi”, kas saistīts ar Eiropas Savienības projektu 

īstenošanu. Sakarā ar minimālās darba algas pieaugumu, neliels palielinājums ir arī pozīcijās 

„Norēķini par darba samaksu un nodokļiem”, „Uzkrātās saistības neizmantotajiem 

atvaļinājumiem”. 
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Pārskats par aizņēmumiem 

Aizdevējs Mērķis Atmaksas 

termiņš 

Aizdevuma 

summa 

Atlikums 

uz 

31.12.10. 

Valsts kase Jaunpiebalgas daudzdzīvokļu māju 

siltumapgādes rekonstrukcija 

20.04.12. 66 000 9 115 

Valsts kase Jaunpiebalgas vidusskolas sporta zāles 

celtniecība 

20.05.27. 100 000 95 650 

Valsts kase Pētera pamatskolas apkures sakārtošana 20.10.12. 8 000 1 600 

Valsts kase Jaunpiebalgas daudzdzīvokļu māju 

katlumājas celtniecība 

20.11.12. 28 292 6 136 

Valsts kase Jaunpiebalgas vidusskolas ēdināšanas 

bloka rekonstrukcija 

20.07.13. 59 000 16 100 

Valsts kase Jaunpiebalgas vidusskolas sporta zāles 

celtniecība 

20.07.14. 33 000 12 826 

Valsts kase Jaunpiebalgas vidusskolas sporta zāles 

celtniecība 

20.04.14. 60 000 26 164 

Valsts kase Jaunpiebalgas vidusskolas sporta zāles 

celtniecība 

20.05.26. 140 000 112 730 

Valsts kase Jaunpiebalgas vidusskolas sporta zāles 

celtniecība 

20.06.18. 79 300 79 300 

Valsts kase Jaunpiebalgas ūdenssaimniecības 1. kārta 20.10.31. 480 000 480 000 

Valsts kase Jaunpiebalgas kultūras nama 

rekonstrukcija 

20.05.32. 242 243 51 342 

Kopā  1 295 835 890963 

 

Salīdzinot ar 2009.gadu aizņēmumu kopsumma ir samazinājusies par Ls 76 920, jo: 

• veiktas kārtējās aizdevuma atmaksas par summu  Ls 39 238; 

• saņemot Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējumu kultūras nama rekonstrukcijas 

projektam, pirms termiņa tika atmaksāti Ls 37 682; 

• jauni aizņēmumi 2010. gadā netika ņemti. 
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2.4. KAPITĀLA VĒRTĪBA UN TĀ IZMAIŅAS 

 

Jaunpiebalgas novada domes kapitāla vērtība un tā izmaiņas 

Nosaukums Ieguldījums 
uz 

31.12.2009. 

(Ls) 

Izmaiņas 

(+;-) 

(Ls) 

Līdzda-
lības daļa 

(%) 

Ieguldījums uz 
31.12.2010. 

(Ls) 

SIA „Jaunpiebalgas pašvaldības 
ambulance” 

5 498 729 100 6 227 

SIA „ZAAO 10 531  0.84 10 531 

Biedrība „Piebalgas reģionālais TIC” 200   200 

Nodibinājums „Vidzemes attīstības 
aģentūra” 

1150   1150 

AS „CATA” 30 098  3.06 30 098 

Zosēnu kooperatīvā krājaizdevu 
sabiedrība 

12  0.06 12 
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2.5. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 

 

Nekustamo īpašumu sastāvā iekļauti pašvaldībai piekrītošie zemes gabali, neprivatizētie 

dzīvokļi, administrācijas, izglītības, kultūras iestāžu un citas ēkas, ielas, laukumi un citas būves. 

 

Jaunpiebalgas novada domes nekustamā īpašuma vērtība 

Bilances (atlikusī) vērtība, Ls Nekustamā īpašuma 

grupa uz 31.12.2008. uz 31.12.2009. uz 31.12.2010. 

Dzīvojamās ēkas 9 489 8 975 8 492 

Nedzīvojamās ēkas 278 008 393 282 1 014 004 

Transporta būve 1 395 435 1 241 913 1 405 094 

Zeme 47 843 78 631 198 723 

Inženierbūves 895 391 1 320 112 2 696 714 

Pārējais nekustamais 

īpašums 

12 332 11 432 10 445 

Kopā nekustamais 

īpašums 

2 638 498  3 054 345 5 333 472 

 

Salīdzinot ar iepriekšējā pārskata gada beigām, pašvaldības nekustamā īpašuma vērtība 

palielinājusies par Ls 2 279 127 jeb 75 %.  Tajā skaitā:  

• nedzīvojamām ēkām par Ls 620 722 (Jaunpiebalgas kultūras nama renovācija, 

Jaunpiebalgas vidusskolas renovācija, Jaunpiebalgas vidusskolas lifta, pacēlāja izbūve, 

sākumskolas un Pētera pamatskolas logu nomaiņa, Zosēnu kultūras nama renovācija 

u.c.); 

• transporta būvēm par Ls 163 181 (piebraucamā ceļa un laukuma izbūve notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtām Jaunpiebalgā); 

• zeme par Ls 120 092 (zemes pārvērtēšana, kā arī zemes gabalu “Meža Asari” un 

“Jūrnieki” iegāde Zosēnu pagastā); 
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• inženierbūves par Ls 1 376 602 (ūdens atdzelžošanas stacijas un notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtas izbūve Jaunpiebalgā, kā arī ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve  un notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu  rekonstrukcija Melnbāržos). 

Pašvaldības īpašumā (reģistrēts Zemesgrāmatā) atrodas 264,884 ha zemes Ls 88 174 

vērtībā jeb 47 % no visas bilancē esošās zemes. Pašvaldības valdījumā ir 296,455 ha zemes ar 

bilances vērtību Ls 53 873. 

 

Jaunpiebalgas novada domes uzskaitē esošās zemes sadalījums pa lietošanas veidiem  

uz 2010.gada 31.decembri 

LIZ
28%

Meži
28%

Pārējā zeme
7%

Purvi
2%

Pagalmi
4%

Ūdeņi
16%

Krūmi
4%

Ceļi
11%

 

84 % no pašvaldības bilancē iekļautajām ēkām ar vērtību Ls 870 078 reģistrētas 

Zemesgrāmatā. 

Zemesgrāmatā reģistrēto dzīvojamo māju sastāvā ietilpst 27 neprivatizēti dzīvokļi Ls 5254 

vērtībā. 

Līdzekļu trūkuma dēļ Zemesgrāmatā vispirms tiek nostiprināti pašvaldības nekustamie 

īpašumi, kuros paredzēts veikt būvdarbus, īstenot projektus vai slēgt līgumus par citiem 

saimnieciskiem darījumiem. 

Pašvaldības nekustamie īpašumi ar ķīlu tiesībām nav apgrūtināti. 

Jaunpiebalgas novada dome savu funkciju pildīšanai nomā šādus zemes gabalus: 

• “Rudzīši”, Jaunpiebalgā, 0,4 ha platībā (daļa zemes zem Jaunpiebalgas vidusskolas 

sporta zāles); 
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• “Dzirnavas”, Jaunpiebalgā, 16 183 m2 platībā (zeme zem daudzdzīvokļu mājām); 

• Gaujas iela 9A, Jaunpiebalgā, 0,5929 ha platībā (autostāvvietai); 

• “Kalna Nedēļas”, Jaunpiebalgā, 0,2066 ha platībā (zeme zem ūdens atdzelžošanas 

stacijas); 

• Asari”, Melnbāržos, Zosēnu pagastā, 0,7 ha platībā (zeme zem dzīvojamās mājas 

“Dzelmes”). 

Pašvaldība iznomā atsevišķus zemes gabalus. 

 

2.6. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA UN PROJEKTI 

 

Jaunpiebalgas novadā spēkā esoši ir 2 teritorijas attīstības plānošanas dokumenti: 

• Jaunpiebalgas pagasta teritorijas plānojums 2002.-2014.gadam,  

• Zosēnu pagasta teritorijas plānojums 2007.- 2019.gadam. 

Tie tika izstrādāti pirms administratīvi teritoriālās reformas. 

Jaunpiebalgas pagasta attīstības programma 1998.- 2010. gadam tika apstiprināta 1998. 

gadā, tās darbības termiņš beidzās 2010.gadā. Eiropas Savienības finansētie projekti, kuri 

nodrošināja būtiskas investīcijas pašvaldības infrastruktūrā Jaunpiebalgas pagastā un kurus 

ieviesa 2010. gadā, tika sagatavoti un ieviesti atbilstoši attīstības programmā noteiktajām 

prioritātēm. 

Zosēnu pagastam attīstības programma netika izstrādāta.  

Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas pagastā teritorijas atļauto izmantošanu nosaka pagasta 

teritorijas plānojuma 2002.-2014. gadam daļas „Apbūves noteikumi” un „Grafiskā daļa”. Novada 

Zosēnu pagasta teritorijas atļauto izmantošanu nosaka pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018. 

gadam „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un „Grafiskā daļa”. Minētās pagastu 

plānojumu daļas izdotas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 25 „Par Jaunpiebalgas 

novada teritorijas atļauto izmantošanu” veidā. Pagastu teritorijas plānojumi izstrādāti atšķirīgos 

laika periodos, vadoties no dažādas normatīvo regulējumu bāzes. Pašlaik tiek izmantoti 

pašvaldības saistošie noteikumi, kuros nepieciešams veikt būtiskus grozījumus. 

Apzinoties nepieciešamību pilnveidot novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, 

Jaunpiebalgas novada dome 2010.gadā nolēma iesniegt projektu „Speciālistu piesaiste 
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Jaunpiebalgas novada domei” Eiropas Sociālā fonda programmas „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” 1.5.3. pasākumam „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un 

attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanai”. Pēc šī projekta apstiprināšanas ar 2010. gada 

decembri tiek algots telpiskās attīstības plānotājs, izmantojot Eiropas Sociālā fonda finansējumu 

24 mēnešiem. Telpiskā attīstības plānotāja galvenais pienākums ir organizēt un veikt 

Jaunpiebalgas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu un to grozījumu izstrādi. 

Paredzēts, ka novada attīstības programma tiks izstrādāta līdz 2012.gada nogalei. 

 

PROJEKTI (Publiskās investīcijas infrastruktūrā pašvaldības teritorijā) 

2010. gadā Jaunpiebalgas novada dome ieviesa sekojošus Eiropas Savienības fondu un citu 

finansētāju projektus, kuros bija paredzētas arī investīcijas infrastruktūrā:  

• Turpinājās projekta „Jaunpiebalgas ūdenssaimniecības attīstības I kārta” īstenošana, 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 3.5.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”, kopējās 

attiecināmās izmaksas – 2 140 946 LVL, t.sk., ES Kohēzijas fonda finansējums – 2 048 

753 LVL; valsts budžets – 129 053 LVL; pašvaldības budžets – 23 2491 LVL.  

2010.gadā ekspluatācijā nodotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Jaunpiebalgā, saņemtais 

ES finansējums 2010.gadā – 245 008 LVL. 

• Uzsākta projektu „Pētera pamatskolas informatizācija” un „Piebalgas pamatskolas 

informatizācija” īstenošana, Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.2.2.1. aktivitāte 

„Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība”, kopējā 

projekta attiecināmās izmaksas 15 837 LVL, t.sk., Eiropas reģionālās attīstības fonda 

līdzfinansējums 13 462 LVL, valsts budžets 2 375 LVL. 

2010.gadā saņemtais ES finansējums – 11 086 LVL. 

• Īstenots projekts „Jaunpiebalgas vidusskolas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar 

funkcionāliem traucējumiem”, Eiropas reģionālās attīstības fonda 3.1.3.3. aktivitāte 

„Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana 

izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem”, Kopējās attiecināmās izmaksas 98 392 

LVL; Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums- 83 633 LVL; pašvaldības budžets 

– 14 759 LVL. 
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2010.gadā saņemtais ES finansējums – 48 894 LVL. 

• Turpinājās projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 

nodrošināšana Jaunpiebalgas vidusskolā” īstenošana, Eiropas reģionālās attīstības fonda 

3.1.3.1. aktivitāte „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 

nodrošināšana”, kopējās attiecināmās izmaksas 98392 LVL; Eiropas reģionālās attīstības 

fonda finansējums - 83633 LVL;   valsts budžeta finansējums  - 4427 LVL; pašvaldības 

budžets - 10332 LVL. 

2010.gadā saņemtais ES finansējums – 34 547 LVL. 

• Pabeigta projekta „Jaunpiebalgas kultūras nama rekonstrukcija” īstenošana, Latvijas 

Lauku attīstības programma 2007. - 2016. gadam, pasākums „Pamatpakalpojumi 

ekonomikai un iedzīvotājiem”, Kopējās attiecināmās izmaksas - 254 555 LVL; Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums – 190 901 LVL; pašvaldības 

budžets- 63 634 LVL. 

2010.gadā saņemtais ES finansējums – 190 901 LVL. 

• Pabeigta projekta „Jaunpiebalgas novada Pētera pamatskolas daudzfunkcionālā centra 

izveide” īstenošana, Sorosa fonda - Latvija programma „Pārmaiņu iespēja skolām”;  

finansējums 16230 LVL. 

2010.gadā saņemtais Sorosa fonds - Latvija finansējums – 6451 LVL. 

• Turpinājās projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba 

iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” īstenošana. 

2010.gadā saņemtais Eiropas Sociālā fonda finansējums – 47514 LVL. 

• Uzsākta projekta „Speciālistu piesaiste Jaunpiebalgas novada domei” īstenošana, Eiropas 

Sociālā fonda 1.5.3.1. aktivitāte „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un 

novadiem”, kopējās izmaksas – 18 500 LVL, Eiropas Sociālā fonds finansē 100% no 

projekta izmaksām. 

2010.gadā saņemtais ES finansējums – 9250 LVL. 

• Izmantojot līdzekļus no valsts mērķdotācijas infrastruktūras attīstībai sakarā ar pagastu 

apvienošanos (kopējā summa 400 000 LVL), 2010.gadā tika turpināti un īstenoti šādi 

projekti: 

- Jaunpiebalgas kultūras nama rekonstrukcija – 128 512 LVL; 

- Jaunpiebalgas vidusskolas ēkas renovācija – 77 817 LVL; 
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- Piebalgas pamatskolas ēkas renovācija – 14 000 LVL; 

- Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Melnbāržu ciemā – 105 130 

LVL; 

- Pētera pamatskolas ēkas jumta un logu nomaiņa – 40 909 LVL; 

- Zosēnu pagasta ēkas „Jūrnieki” aktu zāles renovācija – 26 961 LVL; 

- Zosēnu tautas nama „Kļavas” jumta vienkāršotā renovācija – 6671 LVL. 

Kā novada attīstībai ļoti būtisks un Jaunpiebalgas pagasta attīstības programmas 

prioritātēm atbilstošs minams Satiksmes ministrijas 2010.gadā uzsāktais projekts „Valsts 1.šķiras 

autoceļa P33 Ērgļi – Vecpiebalga – Saliņkrogs posmā Zariņi – Jaunpiebalga (km 35,16-41,20)  

rekonstrukcija”, līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 3.2.1.1. aktivitāte, kopējais 

publiskais finansējums projektam 1300000 LVL. 

 

2.7. PAŠVALDĪBAS SADARBĪBA 

 

Lai nodrošinātu un veicinātu pašvaldības kompetencē esošo funkciju kvalitatīvu izpildi, 

2010.gada 04.janvārī starp 7 novadiem bijušā Cēsu rajona teritorijā (Amatas, Jaunpiebalgas, 

Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas) tika noslēgts Sadarbības līgums par 

novadu pašvaldību sadarbību sekojošos virzienos: 

• metodiskā palīdzība pašvaldību izglītības iestādēm; 

• būvvaldes pakalpojumu saņemšana; 

• starptautisko sakaru attīstība; 

• metodiskā palīdzība pašvaldībām juridiskos un pašvaldību sadarbības jautājumos. 

Minēto funkciju izpilde deleģēta Amatas novada pašvaldībai, savukārt lēmumi par to 

finansēšanas apjomu un kārtību tiek pieņemti, pašvaldībām savstarpēji vienojoties. Saskaņā ar 

līgumu vienu reizi mēnesī tiek sasauktas novadu pašvaldību vadītāju sanāksmes sadarbības 

jautājumu koordinēšanai. 

Pēc Cēsu rajona padomes reorganizācijas Amatas novada pašvaldība, kļuva par atbildīgo 

pašvaldību, pārņemot arī rajona padomes ārvalstu partnerību. 2010.gadā, sadarbojoties ar Ostfold 

pašvaldību no Norvēģijas, tika iesniegts projekts „Nevienlīdzības samazināšana veselības 

aprūpes pieejamības jomā dažādām sabiedrības grupām pašvaldībās” Eiropas Savienības 
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programmā „Progress”. Tā ietvaros paredzēts veikt pētījumu 7 bijušā Cēsu rajona pašvaldībās un 

sniegt rekomendācijas par veselības aprūpes pieejamību. 

2010.gada nogalē pašvaldība organizēja visu septiņu novadu amatpersonu un darbinieku 

pieredzes apmaiņas dienu Jaunpiebalgas novadā. 

 

3. PERSONĀLS 

 

Jaunpiebalgas novada domē 2010.gada nogalē bija apstiprināts štatu saraksts ar 81 amata 

vienību, no kurām 4 amata vienības pārskata gadā izveidotas no jauna. Darbinieku darba 

samaksa noteikta saskaņā ar vienoto amatu klasifikācijas sistēmu, balstoties uz Ministru kabineta 

2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1651 „Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu 

amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību” un 

2010.gada 01.jūnija noteikumiem Nr.500 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”. 

Uz pārskata gada beigām pašvaldība bija darba attiecībās ar 158 darba ņēmējiem. No tiem vairāk 

kā trešdaļa – 60 darbinieku bija pedagogi. 2010.gadā pedagogu algām no LR Izglītības un 

zinātnes ministrijas saņemta mērķdotācija 311 958 LVL apmērā. 

Novada domes darbiniekiem iespēju robežās tiek dota iespēja profesionāli pilnveidoties 

un paaugstināt savu kvalifikāciju, piedaloties Latvijas pašvaldību savienības un citu organizāciju 

rīkotajos semināros un kursos. Pašvaldības amatpersonas un darbinieki 2010.gadā ir piedalījušies 

pieredzes apmaiņas braucienā uz Zemgali, t.sk., uz Rundāles novada domi. 
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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

 

Par novada aktualitātēm, pasākumiem un notikumiem, kā arī par plānoto un paveikto 

dažādās pašvaldības darba jomās un par valsts un Eiropas Savienības finansējuma piesaisti 

regulāri tiek sagatavota informācija Jaunpiebalgas novada domes mājas lapā 

www.jaunpiebalga.lv. Tāpat mājas lapā iedzīvotājiem pieejami Jaunpiebalgas novada domes 

sniegto pakalpojumu apraksti, kā arī pašvaldības normatīvie dokumenti – saistošie noteikumi, 

domes lēmumi, konkursu nolikumi, publiskie gada pārskati, pašvaldības budžeta apraksti, 

amatpersonu un darbinieku kontakti, darba laiki u.c. 2010.gada nogalē tika uzsākta pašvaldības 

mājas lapas saturiskā pilnveidošana atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām. 

Informācija par Jaunpiebalgas novadam būtisko, t.sk., par pašvaldības lēmumiem, 

saistošiem noteikumiem, tiek atspoguļota arī novada informatīvajā izdevumā „Avīze 

Piebaldzēniem”, kas tiek izdota vienu reizi mēnesī, un tā tirāža ir 1100 eksemplāru. Izdevumu 

bez maksas var saņemt katra Jaunpiebalgas novada ģimene. Visi informatīvā izdevuma „Avīze 

Piebaldzēniem” numuri publicēti mājas lapā www.jaunpiebalga.lv. 

Izveidojusies laba sadarbība ar reģionālo laikrakstu „Druva”, caur kuru sabiedrība tiek 

informēta par aktualitātēm Jaunpiebalgas novadā. Tāpat ar preses, reizēm arī ar radio, ziņu 

aģentūru un interneta portālu starpniecību tiek nodrošināta publicitāte visiem nozīmīgiem novada 

pasākumiem, projektiem un norisēm. 

Jaunpiebalgas un Zosēnu pagastu bibliotēkās tiek nodrošināts bezmaksas internets, tā kā 

jebkuram interesantam ir iespēja aplūkot gan Jaunpiebalgas novada mājas lapu un informatīvo 

izdevumu „Avīze Piebaldzēniem”, gan citus interneta resursus, kuros pieejama informācija par 

novadu un pašvaldību. 

Jaunpiebalgas novada domes un komiteju sēdes ir atklātas un tajās ļauts piedalīties 

jebkuram no iedzīvotājiem vai interesentiem. 

Lai veicinātu informācijas apmaiņu, situācijas apzināšanu un problēmu veiksmīgāku 

risināšanu, 2010.gada maijā Zosēnu pagastā tika organizēta Jaunpiebalgas novada domes vadošo 

amatpersonu un darbinieku tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem. 
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5. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

 

Tā kā pārskata gada nogalē Jaunpiebalgas novada domē notika priekšsēdētāju maiņa, tad 

svarīgi nodrošināt nepārtrauktu un stabilu pašvaldības funkciju izpildi arī 2011.gadā, kā arī 

sekmīgi turpināt iesākto projektu īstenošanu: 

• Dokumentācijas sagatavošana projekta „Jaunpiebalgas ūdenssaimniecības attīstības I 

kārta” noslēgšanai (ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu). 

• Projektu „Piebalgas pamatskolas informatizācija” un Pētera pamatskolas informatizācija” 

īstenošana (ar Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu). 

• Projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 

Jaunpiebalgas vidusskolā” īstenošana (ar Eiropas reģionālās attīstības fonda 

līdzfinansējumu). 

• Projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu 

iegūšanai un uzturēšanai” turpināšana (ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu). 

• Projekta „Speciālistu piesaiste Jaunpiebalgas novada domei” turpināšana ar Eiropas 

Sociālā fonda līdzfinansējumu). 

2010.gadā tika apstiprināti sekojoši Jaunpiebalgas novada domes iesniegtie projekti, kurus 

paredzēts realizēt 2011.gadā: 

• „Gājēju – velosipēdistu celiņu Gaujas ielas posmā no Pasta ielas līdz dzelzceļa 

pārbrauktuvei; posmā, kas savieno Gaujas ielu ar Priežu no Gaujas ielai līdz Priežu ielai; 

Gaujas ielas posmā no E.Dārziņa ielas līdz „Ceļmalkrūzes” izbūve” (ar Eiropas reģionālā 

attīstības fonda līdzfinansējumu). 

• „Informācijas tehnoloģiju, programmas un aprīkojuma iegāde Jaunpiebalgas 

novadpētniecības muzejam” (ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

līdzfinansējumu). 

• „Jaunpiebalgas vecās kapsētas mūra atjaunošanas II kārta” (ar Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai līdzfinansējumu). 

• Medicīnas aprīkojuma iegāde Zosēnu feldšeru punktā. 

Kā būtiskus nākamā gada darbības virzienus var minēt: 
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• Nodrošināt visu novadā esošo izglītības iestāžu kvalitatīvu darbu, lai nepieļautu 

izglītojamo aizplūšanu uz citām skolām un lai piesaistītu audzēkņus no tuvējiem 

novadiem. 

• Optimizēt ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas izmaksas jaunajās iekārtās, lai 

nepieļautu būtisku komunālo pakalpojumu tarifu kāpumu. 

• Uzsākt Jaunpiebalgas novada attīstības programmas izstrādi, iesaistot sabiedrību un 

novada domes amatpersonas un darbiniekus pašreizējās situācijas novērtēšanā, problēmu 

konstatēšanā un priekšlikumu apkopošanā. 

• Pēc Jaunpiebalgas kultūras nama rekonstrukcijas pilnveidot novada kultūras dzīvi, 

nodrošinot daudzpusīgu pasākumu klāstu visām iedzīvotāju grupām. 2011.gadā 

organizēt „Pasaules jaunpiebaldzēnu salidojumu 2011”. 

• Izveidot Zosēnu kultūras un sabiedrisko centru, apvienojot Zosēnu kultūras nama un 

Sorosa fonda – Latvija finansējuma palīdzību izveidotās Pētera pamatskolas 

daudzfunkcionālā centra finansiālos un materiālos resursus. 

• Izstrādāt un apstiprināt novada simboliku. 

• Veicināt sadarbību starp pašvaldību un novada uzņēmējiem un nevalstiskām 

organizācijām. 
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6. PIELIKUMI 

 
1. Pielikums Nr.1 – 2011.gada 24.janvāra Jaunpiebalgas novada domes sēdes protokola Nr.1 izraksts, 

lēmums Nr.6.§ „Par Jaunpiebalgas novada domes 2010.gada budžeta izpildi”, uz 1 lapas. 

2. Pielikums Nr.2 – LR zvērinātas revidentes Edītes Sončikas 2011.gada 19.aprīļa „Neatkarīgu 

revidentu ziņojums”, uz 2 lapām. 

Pielikums Nr.1 
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Pielikums Nr.2 
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