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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 kopplatība ir 250,9 km
2
, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā 

zeme 8649 ha, meži 13000,3 ha, no kuriem 4386 ha ir valsts meži. Pašvaldības bilancē uz 

31.12.2018. ir 540.8404 ha pārējās zemes, 3.7394 ha zeme zem ēkām, atpūtai un izklaidei 

izmantojamā zeme 89.7999 ha, zemes kopplatība 634,3797 ha. 

Pēc zemes lietošanas veidiem 52,0% no platības aizņem meži (no tā vairāk kā trešdaļa – 

valsts meži), 34,9% - lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 13,1% - pārējās zemes. 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, Jaunpiebalgas novadā uz 2018.gada 

1.janvāri bija deklarēti 2293 iedzīvotāji ( Jaunpiebalgas pagastā 1915, Zosēnu pagastā 378) 

bezdarba līmenis uz 31.12.2018. – 4,2 % (reģistrēti bezdarbnieki – 59 iedzīvotāji). Iedzīvotāju 

skaits darbspējas vecumā -  1475. 

 

 

 

līdz darbspējas 
vecumam

13%

darbspējas 
vecumā

64%

pēc 
darbspējas 

vecuma
23%

Darbspējas vecuma struktūra pašvaldībā
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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 jaunā redakcijā 2013.gada 

13.jūnija domes sēdē ( ar grozījumiem, kas izdarīti 12.12.2016. domes sēdē ar lēmumu Nr.219. 

(protokols Nr.12, 2§) un ar grozījumiem, kas izdarīti 23.01.2017. domes sēdē ar lēmumu Nr. 5 

(protokols Nr.1, 6§) ).  

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 2017.gada 19.jūnijā pašvaldību vēlēšanās un sastāv 

no 9 deputātiem. Par novada domes priekšsēdētāju tika ievēlēts Laimis Šāvējs. Deputātu sastāvs: 

Lolita Zariņa, Aija Sila, Ilva Grauze, Raimonds Dombrovskis, Pēteris Zivtiņš, Madara 

Intenberga, Dainis Šulcs, Mārtiņš Smilgins. 

Jaunpiebalgas novada domes darbības nodrošināšanai no deputātu vidus ir izveidotas 

šādas komitejas: finanšu un attīstības komiteja 5 locekļu sastāvā; sociālo un veselības jautājumu 

komiteja 4 locekļu sastāvā; izglītības, kultūras un sporta komiteja 4 locekļu sastāvā; komunālās 

saimniecības, ceļu un labiekārtošanas komiteja 4 locekļu sastāvā. 

Jaunpiebalgas novada domes darbības nodrošināšanai no deputātu vidus ir izveidotas 

šādas komisijas: administratīvā, iepirkumu, vēlēšanu, komisija darījumiem ar lauksaimniecības 

zemi  un pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija. 
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2018.gadā turpina efektīvi darboties Valsts un pašvaldības vienotais klientu 

apkalpošanas centrs (VPVKAC), kur iedzīvotāji var saņemt 6 valsts iestāžu pakalpojumus, e-

pakalpojumus un informāciju par Jaunpiebalgas novada pašvaldības pakalpojumiem. 

Jaunpiebalgas novada VPKAC mērķis ir sniegt atbalstu, informāciju un konsultācijas fiziskām 

un juridiskām personām par valsts iestāžu pakalpojumiem, valsts iestāžu e-pakalpojumu 

lietošanu un nodrošināt informāciju, atbalstu, konsultāciju valsts pārvaldes portālā 

www.latvija.lv ievietoto e-pakalpojumu lietošanā, darbā ar datoru, e-parakstu un e-adresi, kā arī 

par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem. 

2018.gadā tika veikta Jaunpiebalgas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas 

reorganizācija, tās rezultātā Jaunpiebalgas vidusskolas pirmskolas izglītības Zosēnu grupa, kura 

atradās Skolas ielā 2, Melnbārži, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov., tika pievienota Jaunpiebalgas 

vidusskolas pirmskolas izglītības grupai, kura atrodas Priežu ielā 8, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas 

pag., Jaunpiebalgas nov., nodrošinot  transportu  Zosēnu  pagasta  pirmsskolas  izglītojamo  

nokļūšanai  izglītības iestādē -Jaunpiebalgas vidusskolas pirmskolas izglītības grupā un atpakaļ 

dzīvesvietā, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu. 

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, apvienotā 

būvvaldes un izglītības pārvaldes finansēšanas kārtību. Sadarbības līgums veiksmīgi tiek 

turpināts arī 2018.gadā. 

 

1.3. PAŠVALDĪBAS IESTĀDES UN DALĪBA DAŽĀDĀS SABIEDRĪBĀS 

 

 Jaunpiebalgas novada domes padotībā atbilstoši tās apstiprinātajiem nolikumiem 

2018.gadā darbojās šādas iestādes:  

 Jaunpiebalgas novada administrācija,  

 Jaunpiebalgas vidusskola ,  

 Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola, 

 Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka, 

 Zosēnu pagasta bibliotēka, 

 Jaunpiebalgas kultūras nams ar struktūrvienību „Lietišķās un tēlotāja mākslas studija 

“Piebaldzēni””,  

http://www.latvija.lv/
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 Zosēnu pagasta kultūras un sabiedriskais centrs,  

 Jaunpiebalgas novadpētniecības muzejs,  

 Jaunpiebalgas novada Sociālais dienests,  

 Zosēnu pagasta feldšerpunkts,  

 Jaunpiebalgas novada bāriņtiesa,  

 Jaunpiebalgas novada Dzimtsarakstu nodaļa, 

 Komunālā saimniecība. 

Jaunpiebalgas novada dome ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 
 

 SIA “Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance”, 

 SIA “ZAAO”, 

 Zosēnu kooperatīvā krājaizdevumu sabiedrība, 

 A/S “CATA”. 

Jaunpiebalgas novada dome ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos): 
 

Biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība”, 

Biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība”, 

Pašvaldību publiskā aģentūra ,,Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators". 

            Latvijas pašvaldību darba devēju asociācija. 

Biedrība „Piebalgas reģionālais TIC”,  

Vidzemes tūrisma asociācija, 

Nodibinājums „Solis Piebalgā”, 

Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība, 

Latvijas Riteņbraucēju federācija, 

  Nodibinājums “Gaujas fonds”, 

Meža īpašnieku apvienība „Madona”, 

Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija, 

Nodibinājums „Gleznotāja Kārļa Miesnieka muzeja izveides fonds”, 

Nodibinājums “Vidzemes attīstības aģentūra” 
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2. FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS REZULTĀTI  
2.1. PAMATBUDŽETS 

2018. gadā Jaunpiebalgas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi sastādīja 2 797 981 EUR. 

Salīdzinot ar 2017. gadu, 2018. gada ieņēmumi kopumā samazinājušies par 6 795 EUR (par 

0.24%), t.sk. palielinājušies ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa par 67 325 EUR ( par 

6.7%), ieņēmumi no nekustāmā īpašuma nodokļa - par zemi samazinājušies par 941 EUR (par 

0.8%), par ēkām nodoklis samazinājies par 416 EUR (par 3.69%), par mājokļiem nodoklis 

samazinājies par 136 EUR (par 1.59%), nenodokļu ieņēmumi samazinājušies par 35 338 EUR 

(par 60.29%), maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi palielinājušies par 1 385 EUR (par 

0.63%), saņemtie maksājumi samazinājušies par 38 674 EUR (par 2.79%).  

Neskatoties uz to, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme nodokļu reformas rezultātā ir 

samazinājusies un ir 20% un 23% (diferencētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis), ir pieauguši 

nodokļa ieņēmumi, kas norāda, ka nodarbinātajiem ir palielinājušās darba algas, palielināta 

minimālā darba alga. 

Nenodokļu ieņēmumu izmaiņas veido: 

 ieņēmumi no uzņēmējdarbības samazinājums par 56.25% 

 ieņēmumu no pašvaldības īpašuma pārdošanas samazinājums par 55.74% 

 valsts, pašvaldību nodevas ieņēmumu palielinājums par 5.8% 

 naudas sodu un sankciju samazinājums 76.59% 

 pārējo nenodokļu ieņēmumu samazinājums par 81.51%. 

Savukārt maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas veido:  

  palielinājums no ieņēmumiem no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem par 

5.82% 

 ieņēmumu samazinājums  no biļešu realizācijas par 15.85% 

 palielinājums no ieņēmumiem par nomu un īri 191.26% 

 izglītības pakalpojumu maksu palielinājums 11.02% 

 pārējo maksas pakalpojumu ieņēmumu samazinājums par 20.97% 
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 pārējo pašu ieņēmumu samazinājums par 82.75%. 

Saņemtie maksājumi palielinājušies, jo: 

 dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda palielinājusies par 8.58% 

 saņemtie transferti Eiropas Savienības struktūrfondu projektiem palielinājušies par 

95.44% 

 pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem samazinājušies 

par 8.61% 

 pašvaldību budžeta transferti palielinājušies par 13.59% 

 pārējie valsts budžeta transferti palielinājušies par  1849.11% 

 pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atsavinātām 

publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm palielinājušies par 

262.15%. 

Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžeta ieņēmumi 

Ieņēmumi 
2015. 

gads 

2016. 

gads 
2017.gads 

2018. 

gads 
2019. gads 

Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis 
892 550 925 748 1 004 255 1 071 580 1 074 524 

Nekustāmā īpašuma nodoklis 

par zemi 
102 915 109 053 118 266 117 325 117 000 

Nekustāmā īpašuma nodoklis 

par ēkām 
12 878 11 570 11 267 10 851 10 200 

Nekustāmā īpašuma nodoklis 

par mājokļiem 
8 307 9 058 8 543 8 407 8 000 

Ieņēmumi no 

uzņēmējdarbības un īpašuma 
1  1 856 812 

3 946 

 

Valsts un pašvaldību nodevas 3 606 3 216 3 380 3 576 3 060 

Naudas sodi 162 300 504 118 200 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 1 951 5 547 17 976 3 323 2 601 
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Ieņēmumi no īpašuma 

pārdošanas 
65 110 11 421 34 899 15 448 11 952 

Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 
250 433 218 899 218 222 219 607 214 015 

No valsts budžeta daļēji 

finansēto atsavināto publisko 

personu un budžeta 

nefinansēto iestāžu transferti 

2 500 5 300 2 000 7 243 3 255 

Valsts budžeta transferti 1 086 004 1 121 897 1 247 023 1 184 546 1 155 888 

Pašvaldību budžetu transferti 102 806 116 080 136 585 155 145 150 000 

Kopā 2 529 223 2 538 089 2 804 776 2 797 981 2 754 641 

Piesaistītie kredītresursi  497 002 400 000 287 325 87 560 

 

Pamatbudžeta ieņēmumi 2018. gadā 

 

 
2019. gada apstiprinātajā Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetā ieņēmumi sastāda 2 754 

641 EUR, t.sk. ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa – 1 074 524 EUR, nekustāmā 

īpašuma nodoklis par zemi – 117 000 EUR, nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām – 10 200 

EUR, nekustāmā īpašuma nodoklis par mājokļiem – 8 000 EUR, nenodokļu ieņēmumi – 21 759 

EUR, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi – 214 015 EUR, transferti – 1 309 143 EUR. 

2019. gada pamatbudžetā ieņēmumi prognozēti par 1.55% mazāki, jo  valsts budžeta transferti 

pedagogu algām ir ieplānoti tikai līdz 01.09.2019, ieņēmumi no nekustāmā īpašuma nodokļa 

prognoze par 1.01% mazāka. 2019. gadā ir plānots ņemt ilgtermiņa kredītu no Valsts kases 
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Jaunpiebalgas pagastā gājēju ietves izbūves pabeigšanai 15 000 EUR, novada domes ēkas jumta 

rekonstrukcijai 47 060 EUR, Jaunpiebalgas brīvdabas estrādes jumta rekonstrukcijai 14 250 

EUR, Pēterskolas lietus kanalizācijas sistēmas atjaunošanai 11 250 EUR. 

 

Pamatbudžeta ieņēmumi 2019.gadā 

 
2018. gadā Jaunpiebalgas pašvaldības pamatbudžeta izdevumi sastādīja 3 022 121 EUR. 

Salīdzinot ar 2017. gadu, izdevumi samazinājušies par  28 552 EUR (0.94%). Salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, 2018.gadā izdevumi vispārējiem valdības dienestiem palielinājušies par 47 

555 EUR (12.65%), sabiedriskai kārtībai un drošībai palielinājušies par 2 321 EUR (9.76%), 

izdevumi ekonomiskai darbībai samazinājušies par 364 198 (79.24%), izdevumi bioloģiskai 

daudzveidībai un ainavas aizsardzībai samazinājušies par 150 EUR (24.96%), teritorijas un 

mājokļu apsaimniekošanas izdevumi palielinājušies par 288 423 EUR (76.2%), izdevumi 

veselības aprūpei palielinājušies par 948 EUR (4.68%), sporta un kultūras izdevumi 

samazinājušies par 11 275 EUR (3.64%) izglītībai samazinājušies par 26 787 EUR (1.99%), 

izdevumi sociālai nodrošināšanai palielinājušies par 34 611 EUR (25.83%). 

2018. gadā izdevumi darba samaksai vispārējiem valdības dienestiem palielinājušies par 23 426 

EUR. Algu izmaiņas galvenokārt saistītas ar minimālās algas palielināšanos.  

2018. gadā sabiedriskai kārtībai un drošībai samazinājušies, jo samazinājušies izdevumi 

bāriņtiesas darbības nodrošināšanai. 

Izdevumi ekonomiskai darbībai samazinājušies, jo iepriekšējā  gadā tika realizēta Jaunpiebalgas 

gājēju ielu rekonstrukcija. 

Teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas budžeta kapitālie izdevumi ir samazinājušies par 256 

476 EUR, jo 2017. gadā tika izbūvēta siltumtrase uz Brāļu Kaudzīšu ielu 9 un 10, rekonstruēts 
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Jaunpiebalgas ūdensvada posms, veikta siltummaiņu nomaiņa Jaunpiebalgas daudzdzīvokļu 

mājām, skatu torņa izbūve Viņķu kalnā, sporta un atpūtas laukums Jaunpiebalgā. 

Izdevumi veselības aprūpei palielinājušies, jo 2018. gadā uzsākta stipendijas izmaksa ģimenes 

ārstam. 

Savukārt kultūras finansējuma samazinājums saistīts ar kapitālo izdevumu samazinājumu, 2017. 

gadā tika izveidots regbija laukums Zosēnos. 

Jaunpiebalgas vidusskolas 2018. gada budžeta izdevumi samazinājušies par 29 373 EUR, t.sk., 

komandējumu izdevumi palielinājušies par 10 236 EUR (projekti),izdevumi par materiāliem 

palielinājušies par 9 991 EUR kapitālie izdevumi samazinājušies par 50 265 EUR, jo 

samazinājušies izdevumi par kapitālajiem remontiem.  

Izdevumi sociālai nodrošināšanai palielinājušies, jo palielinājušie izdevumi par sociālo 

aizsardzību darbnespējas gadījumos par 9 480 EUR, atalgojums palielinājies par 4 876 EUR, 

dotācija nodibinājumam “Solis Piebalgā” pieaugusi par 8 530 EUR, ilgstošas sociālās aprūpes 

un rehabiltācijas pakalpojumiem par 12 263 EUR. 

Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžeta izdevumi 

Izdevumi 2015.gads 2016.gads 
2017. 

gads 

2018. 

gads 

2019. 

gads 

Vispārējie valdības dienesti 373 684 356 040 375 908 423 463 503 546 

Sabiedriskā kārtība un 

drošība 
18 461 24 896 23 782 26 103 38 664 

Ekonomiskā darbība 12 467 17 583 459 636 95 438 67 717 

Bioloģiskā daudzveidība un 

ainavas aizsardzība 
451 601 601 451 752 

Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 
394 591 363 957 378 511 666 934 514 685 

Veselība 9 369 7 995 20 238 21 186 51 381 

Sports, kultūra 247 918 305 336 309 563 298 288 383 453 

Izglītība 1 287 413 1 723 453 1 348 458 1 321 671 1 269 703 

Sociālā aizsardzība 92 090 116 460 133 976 168 587 198 293 

Kopā 2 436 444 2 916 321 3 050 673 3 022 121 3 028 194 
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Kredītu atmaksas 82 353 68 894 93 681 106 937 115 208 

 

 

 

Pamatbudžeta izdevumi 2018. gadā 
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Pamatbudžeta izdevumi 2019. gadā 

 

 
 

2019. gada pamatbudžeta izdevumu daļā prioritārās jomas budžetā ir: 

* izglītība, 

* teritoriju un mājokļu apsaimniekošana. 

2.2. SPECIĀLAIS UN ZIEDOJUMU BUDŽETS 

2018. gadā Jaunpiebalgas pašvaldības speciālā un ziedojumu budžeta ieņēmumi sastādīja 101 

332 EUR. Salīdzinot ar 2017. gadu, 2018. gada tie palielinājušies par 1 742 EUR (1.75%). 

Speciālā budžeta ieņēmumus veido: 
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 Valsts budžeta transferti autoceļiem palielinājušies par 2.91% 

 Ziedojumu budžeta ieņēmumu samazinājums par 83.37% 

 Dabas resursu nodokļa ieņēmumu palielinājums par 0.94% 

Jaunpiebalgas novada domes speciālā un ziedojumu budžeta ieņēmumi 

Ieņēmumi 2015. gads  2016. gads  2017. gads  2018. gads  2019. 

gads  

Nodokļu ieņēmumi 4 841 3 670 4 239 4 279 4 000 

Valsts budžeta transferti 87 232 94 112 94 112 96 847 96 847 

Ziedojumi 8 522 8 032 1 239 206 500 

Kopā 100 595 105 814 99 590 101 332 101 347 

 

Speciālā budžeta, ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi 2018. gadā 

 
2019.gada Jaunpiebalgas novada domes speciālajā budžetā ieņēmumi sastāda 101 347  

 EUR.  
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Speciālā budžeta, ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi 2019. gadā 

 

 
 2018. gada speciālā un ziedojumu budžeta izdevumi sastādīja 63 281 EUR. Salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu tie samazinājušies par 51 214 EUR (44.73%). 

Speciālā budžeta izdevumu samazinājums ir : 

 samazinoties ziedojumu budžeta ienākuma daļai samazinājušies arī izdevumi par 

83.37% 

 autoceļu fonda izdevumi samazinājušies par 49 484 EUR (44.84%), jo pieauguši 

izdevumi ceļu uzturēšanai par 43 566 EUR  (50.62%) un samazinājušies kapitālie 

izdevumi par 6 050 EUR (100%) 

 izdevumi vides aizsardzībai samazinājušies par 771 EUR (24.38%). 

Jaunpiebalgas novada domes speciālā un ziedojumu budžeta izdevumi 

Ieņēmumi 2015. gads 2016. gads 
2017. 

gads 

2018. 

gads 
2019. gads 

Ekonomiskā darbība 68 903 100 014 110 367 60 883 127 056 

Vides aizsardzība 885 1 849 3 163 2 392 3 901 

Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 
381 1 1 6 896 

Sports, kultūra 7 176 6 476    

Izglītība 567 614 964  344 

Sociālā aizsardzība 552 908   1 

Kopā 78 364 109 862 114 495 63 281 132 198 
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Speciālā budžeta, ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumi 2018. gadā 

 

 
 

 

2019. gada Jaunpiebalgas novada domes speciālajā budžeta izdevumi sastāda 132 198 EUR. 

  

 

  



Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada publiskais pārskats 

 

17 

 

Speciālā budžeta, ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumi 2019. gadā 
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2.3. DEBITORI UN KREDITORI 

Jaunpiebalgas novada domes debitori pēc to rašanās laika uz 31.12.2018. 

Nr.

p.k. 

 2014.g. 

un 

vecāki 

2015.g. 2016.g. 2017.g. 2018.g. Kopā 

1. Komunālie maksājumi 21 045 3 973 3 601 1 694 32 330 62 643 

2. Maksas par mūzikas un 

mākslas skolu 

91 30 3  1 263 1 387 

3. Futbola pulciņš 60  22   82 

4. Prasības par zemes nomu 150 42 50 77 261 580 

5. Prasības par pašvaldību 

transfertiem 

    1 821 1 821 

6. Norēķini ar pircējiem un 

pasūtītājiem 

241  1 597 680 10 244 12 762 

 Bilances kopsumma 21 587 4 045 5 273  2 451 45 919 79 275 

Debitoru parādu summa salīdzinājuma ar 2017. gadu ir palielinājusies par 2.56%. 2018. gada 

laikā ir palielinājušies nekustāmā īpašuma nodokļa parādi par 9.92%, komunālo maksājumu 

parādi par 1.24%, parādi par mūzikas un mākslas skolu par 7.02%, ieņēmumi par futbola pulciņu 

samazinājušies par  72.94%, prasības par zemes nomu palielinājušās par 60.66%, prasības par 

pašvaldību transfertiem palielinājušās par 100%, norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem 

samazinājušies par 4.86%.  

Jaunpiebalgas novada domei 2018. gadā ir ilgtermiņa prasības par pārdoto nekustāmo īpašumu 

13 268 EUR. 

 2014.g.un 

vecāki 

2015.g. 2016.g. 2017.g. 2018.g. Kopā 

NĪN 2 803 760 1 147 2 820 8 769 16 299 
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Jaunpiebalgas novada domes kreditori uz 31.12.2018. 

Nr.

p.k. 

 Apmaksājams 

viena gada 

laikā 

Apmaksājami 

vēlāk kā pēc 

gada 

Kopā 

1. Aizņēmumi no Valsts kases 115 207 1 537 156 1 652 363 

2. Uzkrātās saistības procentu 

maksājumiem Valsts kasei 

1 015  1 015 

3. Uzkrātās saistības neizmantotajiem 

atvaļinājumiem 

82 122  82 122 

4. Uzkrātās saistības norēķiniem ar 

piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

40 273  40 273 

5. Norēķini ar piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 

20 677  20 677 

6. Norēķini par darba samaksu 48 117  48 117 

7. Norēķini par nodokļiem 28 575  28 575 

8. Pārējās īstermiņa saistības 1 100  1 100 

8. Saņemtie avansi 1 268  1 268 

9. Nākamo periodu ieņēmumi no 

ziedojumiem un dāvinājumiem 

185  185 

10. Citi nākamo periodu ieņēmumi 904  904 

11. Avansā saņemtie transferti 141 891  141 891 

 Bilances kopsumma 481 334 1 537 156 2 018 490 

Salīdzinot ar 2017. gadu kreditoru parādu summa ir palielinājusies par 14.68%. Palielinājusies 

aizņēmumu summa par 12.25%, uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem par 

21.66%, uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem par 23.33%, 

norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem par 13.49%, norēķini par darba samaksu par 

16.23%, norēķini par nodokļiem par 2.87%, pārējās īstermiņa saistības par 203.03%, avansā 

saņemtie transferti par 46.03%. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem ir par saņemtajām 

precēm un pakalpojumiem gada nogalē. Uz gada beigām nebija izmaksātas darba algas un 

samaksāti nodokļi par decembra mēnesi. Kavēto maksājumu Jaunpiebalgas novada domei nav. 
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Pārskats par aizņēmumiem 

Aizdevējs Mērķis Atmaksas 

termiņš 

Aizdevuma 

summa 

Atlikums 

uz 

31.12.18. 

Valsts kase Jaunpiebalgas vidusskolas sporta zāles 

celtniecība 

20.05.27. 142 287 77 624 

Valsts kase Jaunpiebalgas vidusskolas sporta zāles 

celtniecība 

20.05.26. 199 202 70 076 

Valsts kase Jaunpiebalgas ūdenssaimniecības 1. kārta 20.10.31. 682 978 392 971 

Valsts kase Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas 

rekonstrukcija 

20.01.36. 497 002 445 395 

Valsts kase Gājēju ceļa pārbūve Jaunpiebalgā 20.06.32. 400 000 378 972 

Valsts kase Infrastruktūras un komunikāciju 

sakārtošana Jaunpiebalgā 

20.05.33. 101 735 80 796 

Valsts kase Skatu torņa būvniecība 20.09.33. 33 006 33 006 

Valsts kase Siltummezglu, siltumtrases un 

kanalizācijas tīklu izbūve 

20.09.33. 113 372 113 288 

Valsts kase Sporta un atpūtas laukuma izveidošana 20.09.33. 60 235 60 235 

 Kopā  2 229 817 1 652 363 

Salīdzinot ar 2017. gadu aizņēmumu kopsumma ir palielinājusies par 180 387 EUR.     

2.4. KAPITĀLA VĒRTĪBA UN TĀ IZMAIŅAS 

Jaunpiebalgas novada domes kapitāla vērtība un tā izmaiņas 

Nosaukums 

Ieguldījums uz 

31.12.2017. 

(EUR) 

Izmaiņas 

(+;-) 

(EUR) 

Līdzda-

lības 

daļa 

(%) 

Ieguldījums 

uz 

31.12.2018. 

(EUR) 

SIA „Jaunpiebalgas pašvaldības 

ambulance” 
11 861 384 100 12 245 

SIA „ZAAO 14 984  0.53 14 984 

Biedrība „Piebalgas reģionālais TIC” 285   285 
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Nodibinājums „Vidzemes attīstības 

aģentūra” 
1 636   1 636 

AS „CATA” 42 825  3.02 42 825 

Zosēnu kooperatīvā krājaizdevu 

sabiedrība 
34  0.03 34 

Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība 100   100 

Latvijas Riteņbraukšanas federācija 150   150 

Meža īpašnieku apvienība Madona 90   90 

 

2.5. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 

Nekustamo īpašumu sastāvā iekļauti pašvaldībai piekrītošie zemes gabali, neprivartizētie 

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

Nekustamā īpašuma vērtība 

Nekustamā īpašuma 

grupa 

Bilances (atlikusī) vērtība, 

uz 

31.12.2014. 

EUR 

uz 

31.12.2015. 

EUR 

uz 

31.12.2016. 

EUR 

uz 

31.12.2017. 

EUR 

uz 

31.12.2018. 

EUR 

Dzīvojamās ēkas 66 716 63 123 59 921 48 332 47 331 

Nedzīvojamās ēkas 1 483 672 1 491 223 2 198 478 2 164 441 2 129 792 

Transporta būve 1 218 736 1 093 890 999 720 1 338 972 1 288 324 

Zemes zem ēkām 

un būvēm 
 6 645 7 357 7 357 7 357 

Atpūtai un izklaidei 

izmantojamā zeme 
    9 489 

Zeme 316 050 318 575 311 617 293 586 273 833 

Inženierbūves 3 036 484 2 809 763 2 630 557 2 408 280 2 477 614 

Pārējais 

nekustamais 

īpašums 

34 605 34 752 31 537 53 269 44 574 

Kopā nekustamais 

īpašums 
6 156 263 5 817 971 6 239 187 6 314 237 6 278 314 

Salīdzinot ar iepriekšējā pārskata gada beigām,pašvaldības nekustamā īpašuma vērtība 

palielinājusies par 35 923 EUR jeb 0.57 %.  Palielinājums iegādāti īpašumi par 1 000 EUR, 

izveidoti no jauna vai kapitāli remontētti par 334 984 EUR, inventarizācijas rezultātā bilancē 



Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada publiskais pārskats 

 

22 

 

uzņemti īpašumi par 57 208 EUR. Izslēgti no uzskaites īpašumi par 48 401 EUR nodoti īpašumi 

atsavināšanai par 9 902 EUR 

Pašvaldības īpašumā (reģistrēts Zemesgrāmatā) ir 338.5395 ha zemes 173 652 EUR vērtībā  

(53.37 % no visas bilancē esošās zemes). Pašvaldības valdījumā ir 295.8402 ha zemes ar 

bilances vērtību 117 027 EUR. 
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3. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA  
 

Jaunpiebalgas novadā spēkā esošs ir Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojums 2016.-

2027.gadam. 

 

Teritorijas attīstības plānošana 
 

2014.gada 19.maijā Jaunpiebalgas novada dome (protokols Nr.5, 4.§) pieņēma lēmumu 

Nr.99 ‘’Par Jaunpiebalgas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam apstiprināšanu’’ 

ar grozījumiem, kas veikti saskaņā ar novada domes 09.03.2015. lēmumu Nr. 41 (protokols 

Nr.3, 6§) un 25.09.2018. lēmumu Nr.153 (protokols Nr.11, 1§) 

2014. gada 19.maijā Jaunpiebalgas novada dome pieņēma lēmumu Nr. 98 (protokols 

Nr.5, 3.§) “Par Jaunpiebalgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-

2030.gadam apstiprināšanu”. 

Jaunpiebalgas novada dome 2014.gada 12.augustā pieņēma sēdes lēmumu Nr.139 

(protokols Nr.8, 5.§) par Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam 

izstrādes uzsākšanu. 

Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma izstrādes galvenais darba uzdevums bija 

izvērtēt novada teritorijas attīstībai esošo potenciālu un noteikt tā izmantošanai nepieciešamās 

prasības un ierobežojumus, radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju 

piesaistei, radīt priekšnoteikumus vides kvalitātes un teritorijas racionālas izmantošanas 

nodrošināšanai, rūpniecisko un vides risku novēršanai, veicināt pakalpojumu pieejamību un 

optimālu transporta sistēmas funkcionēšanu, saglabāt dabas un kultūras mantojumu, ainavas un 

bioloģisko daudzveidību, kā arī paaugstināt kultūrainavas un apdzīvoto vietu kvalitāti. 

Tā izstrāde tika uzsākta 2014.gada decembrī, un to Jaunpiebalgas novada pašvaldība 

veica sadarbībā ar "METRUM" Rīgas biroju. "METRUM" projekta izstrādes komanda: projekta 

vadītāja, teritorijas plānotāja Ilze Circene, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālists Artis 

Markots un vides speciāliste Vita Jevdokimova. 

Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma izstrāde ir īpaša ar to, ka tā ir viena no 

pirmajām pašvaldībām Latvijā, kas izstrādā teritorijas plānojumu jaunajā Teritorijas attīstības 

plānošanas informācijas sistēmā. Sistēmas mērķis ir nodrošināt visu līmeņu teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentu un ar teritorijas plānošanu saistītās informācijas uzkrāšanu, apstrādi un 

publisku pieejamību. 

Saskaņā ar Jaunpiebalgas novada domes 11.07.2016. sēdes lēmumu (protokols nr.7, 3.§) 

ir apstiprināts Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojums 2016.-2027.gadam, izdodot tā 
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grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kā Jaunpiebalgas novada 

domes 11.07.2016. saistošos noteikumus Nr.8 "Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma 

2016.- 2027.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi". Ar 

Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam materiāliem var iepazīties 

Jaunpiebalgas novada pašvaldībā (sākot ar 2016.gada 1.augustu), katru darba dienu pašvaldības 

darba laikā, adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, 

Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. 

2014. gada 12.augustā ar Jaunpiebalgas novada domes lēmumu Nr.140 (protokols Nr. 8, 6.§) 

‘Par Jaunpiebalgas un Zosēnu pagastu teritorijas plānojumu darbības termiņu”, tika noteikts, ka 

Jaunpiebalgas un Zosēnu pagastu teritorijas plānojumi ir spēkā līdz noteiktajā kārtībā izstrādāta 

Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma apstiprināšanai. 

 

 

http://www.geolatvija.lv/
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4. NOZĪMĪGĀKIE PROJEKTI JAUNPIEBALGAS NOVADĀ 

 

2018.gadā Jaunpiebalgas novada dome realizēja sekojošus projektus: 

 2018. gadā tiek īstenots Valsts Kultūrkapitāla fonda  projekts “Pikolo flautas iegāde 

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolai”, kā rezultātā tika uzlabota skolas materiāli 

tehniskā bāze, iegādājoties pikolo flautu “3TPW”. 

 2018. gadā turpinās  Eiropas Sociālā fonda projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jaunpiebalgas novadā” īstenošana, lai 

uzlabotu pieejamību veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumiem 

Jaunpiebalgas novada iedzīvotājiem. 

 2018.gadā tika īstenots Eiropas Savienības ELFLA projekta „Sporta un atpūtas laukuma 

izveidošana Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas ciemā”, ar Nr. 17-09-AL18-

A019.2202-000018, sadarbībā ar Cēsu rajona lauku partnerību, kā rezultātā ir izveidots 

sporta un atpūtas laukums netālu no Jaunpiebalgas vidusskolas sākumskolas, kur 

bērniem, ar vecākiem un vecvecākiem ir iespēja atpūsties, pasportot, veicinot veselīga 

dzīvesveida uzturēšanu. 

 2018. gadā īstenots Eiropas Savienības ELFLA projekts „Skatu torņa būvniecība „Viņķu 

kalnā””, ar Nr. 16-09-AL18-A019.2201-000020, sadarbībā ar Cēsu rajona lauku 

partnerību, kā rezultātā iegūts jauns, interesants Piebalgas tūrisma objekts. 

 2018.gadā uzsākts Eiropas Savienības ELFLA  projekts “Trenažieru iegāde un 

uzstādīšana Jaunpiebalgas pagastā, sporta aktivitāšu dažādošanai vietējiem 

iedzīvotājiem”, sadarbībā ar biedrību “Cēsu rajona lauku partnerība”. 

 2018. gadā turpinās projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” 

realizācija ar Nodarbinātības valsts aģentūras līdzfinansējumu. 

 2018.gadā turpinās 2017.gada janvārī uzsāktais Eiropas Sociālā fonda projekts 

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. 

 Turpinās skolēnu iesaiste nodarbinātības pasākumā “Nodarbinātības pasākumi vasaras 

brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās 

izglītības iestādēs”, izveidojot 10 darba vietas mēnesī un iesaistot 30 skolēnus. 

 2018.gadā ar Vidzemes plānošanas reģiona, Latvijas Valsts meži, Valsts kultūrkapitāla 

fonds atbalstu tika realizēts projekts “Piebalgas mantojums”, kura ietvaros tika 

rekonstruētas folkloras ekspedīcijās pierakstītās Piebalgas dejas.  
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 2018.gadā īstenots projekts “Diena dejai Jaunpiebalgā”, kā rezultātā īstenoti vairāki 

vērienīgi pasākumi - mūsdienu dejas viesizrāde “Es gribu kā bērns vēl just”, 7 dažādas 

deju meistarklases – laikmetīgās dejas meistarklase, tradicionālās dejas meistarklase, 

balles dejas meistarklase, klasiskās dejas meistarklase, džeza mūzikas meistarklase un 

raksturdejas meistarklase. 

 Jaunpiebalgas vidusskolā 2018.gadā turpinās Eiropas Savienības struktūrfondu projekts 

Nr. 8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” realizācija. 

 2018.gadā tika uzsākta līdzdalība Vidzemes plānošanas reģiona projektā “Vidzeme 

iekļauj” sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamība dzīvesvietā personām ar 

invaliditāti un bērniem. 

 2018. gadā tiek īstenots Jaunpiebalgas vidusskolā ERASMUS KA programmas 

1.pamatdarbības mobilitātes projekts “Mācīsimies mācīts 21.gs skolā”.  

 2018.gadā uzsākta Jaunpiebalgas vidusskolas dalība Eiropas Savienības projektā 

ERASMUS+ programmas 2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai 

un labas prakses apmaiņa” ar projektu “4C” 

• 2018. gadā tiek īstenots Jaunpiebalgas vidusskolā ERASMUS+ programmas 

1.pamatdarbības mobilitātes projekts “Moderna sola”.  

 Jaunpiebalgas vidusskolā tiek īstenots ERASMUS + programmas 2.pamatdarbības 

starpskolu stratēģiskās partnerības projekts “I’m Planning My Future”.  

 Jaunpiebalgas vidusskolā 2018. gadā turpinās Eiropas Sociāla fonda projektu “Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošana. 

 2018. gadā Jaunpiebalgas vidusskolā tiek realizēts NORDPLUS projekts Nr. NP JR-

2017/10179 “Cultural Herritage in the Baltic and Nordic countries- similarities and 

differences”.  

 2018.gadā izstrādāts dokuments 2019-2023. gadam Jaunpiebalgas novada Jaunatnes 

politikas stratēģija Eiropas Savienības programmas “ERASMUS+: Jaunatne darbībā” 

3.pamatdarbības „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju 

tikšanās” sadaļā apstiprinātā projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” ietvaros.  

 2018. gadā turpinās sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu projekts “Jaunaudžu 

retināšana”.  

 2018.gadā uzsākta sadarbība ar Jaunatnes starptautisko aģentūru Eiropas Savienības 

fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta 
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mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti 

izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko 

organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta “PROTI un DARI!” Nr. 

8.3.3.0/15/I/001 īstenošanā. 

 Par pašvaldības budžeta līdzekļiem 2018. gadā tika veikts telpu remonts pirmsskolas 

izglītības telpās Priežu ielā 8, Jaunpiebalgā, klašu remonts Jaunpiebalgas vidusskolā 

Gaujas ielā 41, Jaunpiebalgā, turpināti teritorijas labiekārtošanas darbi,  

 2018.gadā realizēti projekti  - siltumtrases izbūve no Br. Kaudzīšu ielas 3A uz Br. 

Kaudzīšu ielu 10 un Br. Kaudzīšu ielu 9, Jaunpiebalgas ciemā, siltummezglu 

rekonstrukcija Jaunpiebalgas daudzdzīvokļu mājām Dārza ielā 2, Br. Kaudzīšu 

iel3,5,7,7A Jaunpiebalgas ciemā, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija uz Br. Kaudzīšu ielu 

9 un daudzdzīvokļu mājām Gaujas iela 27 un Gaujas iela 27 A, Jaunpiebalgas ciemā, 

ūdensvada rekonstrukcija Jaunpiebalgas ciemā posmā no Rūpniecības ielas pa Gaujas 

ielu līdz Kalna ielai.  
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5. PAŠVALDĪBAS SADARBĪBA 
 

 

Lai nodrošinātu un veicinātu pašvaldības kompetencē esošo funkciju kvalitatīvu izpildi, 

starp 7 novadiem - 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. 

Sadarbības līgums veiksmīgi tiek turpināts arī 2018. gadā. 

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.  

Ar 2019.gadu, nodrošinot Jaunpiebalgas novada domes darbības pilnveidošanu un 

efektīvāku pārvaldes organizēšanu, balstoties uz labas pārvaldības principu, lai nodrošinātu 

efektīvu resursu izmantošanu, kā arī uzlabotu un pilnveidotu Jaunpiebalgas novada 

iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, sadarbojoties ar 5 novadiem - Amatas, 

Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Raunas, tiks reorganizēta Jaunpiebalgas novada bāriņtiesa, 

izveidojot pašvaldību iestādi “Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Raunas novadu 

bāriņtiesu” 

Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka veido sadarbību ar bijušā Cēsu 

rajona pašvaldību bibliotēkām. Tiek veidotas vienotas datu bāzes, kas atvieglo gan darbinieku, 

gan bibliotēkas apmeklētāju ikdienu. Sadarbības ietvaros bibliotēkas darbiniekiem tiek 

nodrošinātas apmācības, semināri, pieredzes apmaiņas braucieni starp dažādām Latvijas 

pašvaldībām, kā arī braucieni uz dažādām ārvalstu pilsētām.  

Pamatojoties uz Jaunpiebalgas novada domes 09.04.2018. lēmumu Nr.59 (protokols 

4:4§)”Par sadarbības līguma slēgšanu pašvaldības funkciju realizēšanai”, Jaunpiebalgas 

novada dome ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Evitu Punduri – rezidentu, nodrošinot vienu 

no pašvaldības autonomajām funkcijām - veselības aprūpes pieejamību. 
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6. PERSONĀLS 

Jaunpiebalgas novada domē 2017.gada nogalē apstiprināja Jaunpiebalgas novada domes 

amatpersonu (darbinieku) amatu saraksts un to mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām 

(bruto, euro) no 01.01.2018., grozījumi, kas veikti  ar novada domes 22.01.2018. Nr.2  

(protokols 1;2§), 12.02.2018. Nr.37 (protokols 2;13§), 10.07.2018. Nr.129 (protokols 7;18§), 

06.08.2018. Nr.145 (protokols 8;15§), 25.09.2018. Nr.173 (protokols 11;21§), 12.11.2018. 

Nr.185 (protokols 13;2§), 27.12.2018. Nr.217 (protokols 15;3§) lēmumiem.   Darbinieku darba 

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

kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 „ Noteikumi par valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” un 2010.gada 

30.novembra noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”. 

Pārsvarā novada domes darbinieki ir sievietes, vecuma periodā no 30 līdz 55. Novada 

domē ir 76 štata vienības. 2018. gadā Jaunpiebalgas novada domē kopā ir strādājuši 164 

darbinieki ( 32 vīrieši, 132 sievietes) 

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.  
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7. 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.  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. 2018.gadā pašvaldības mājas lapas 

saturiskā pilnveidošana notika atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām. 

 Lai veicinātu informācijas apmaiņu ar novada iedzīvotājiem, 2018.gadā tika 

izveidots pašvaldības konts www.facebook.lv., kurā tiek ievietota dažādas svarīgas ziņas, kurām 

būtu nepieciešama plašāka auditorija. 

 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 900 eksemplāru. 

Izdevumu bez maksas  var  saņemt  katra  Jaunpiebalgas  novada  ģimene.  Visi  informatīvā  

izdevuma  „Avīze Piebaldzēniem” numuri tiek publicēti novada mājas lapā 

www.jaunpiebalga.lv. 

 2018.gadā tika pilnveidota Jaunpiebalgas novada tūrisma mājas lapas 

visit.jaunpiebalga.lv , 2019.gadā turpinās darbs pie lapas sakārtošanas. 

Turpinās  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 interesentam ir iespēja aplūkot gan Jaunpiebalgas novada mājas lapu un informatīvo 

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

novadu un pašvaldību. 

2018.gadā Jaunpiebalgas kultūras namā un Zosēnu pagasta kultūras un sabiedriskajā 

centrā novada iedzīvotājus priecēja vairāku profesionālu mākslinieku viestūres, kā arī 

pilnveidotie tradicionālie novada pasākumi: izstāde – gadatirgus “Izvēlies Piebalgu”, velotūre 

“Pāri Piebalgas pakalniem”, slēpojums “Pāri Piebalgas pakalniem”, Saulgrieži “Viņķu kalnā”, 

tūrisma akcija “Tava diena Piebalgā”.  

http://www.facebook.lv/
http://www.jaunpiebalga.lv/
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Novadā darbojas vairāki pašdarbības kolektīvi – amatierteātris “Triksteri”, amatierteātris 

“Intermēdija”, deju kolektīvi, jauktais koris, vokālie ansambļi. Veiksmīgi strādā Lietišķās un 

tēlotāja mākslas studija “Piebaldzēni”- ar 3 darbnīcām  (keramikas, tekstila un gleznošanas 

darbnīcas). 

 Novada dome veido sadarbību ar dažādām nevalstiskajām organizācijām, deleģējot katrā 

organizācijā pārstāvi, kurš nodrošina informācijas apriti starp domi, organizāciju un sabiedrību.  

Pieaugušo mūžizglītību pēc organizatoriskām izmaiņām turpina nodrošināt 

Jaunpiebalgas novada domes speciālisti, iesaistot apmeklētājus arī no apkārtējiem novadiem. 

Sporta un tūrisma dzīve novadā pārsvarā norit Jaunpiebalgas vidusskolas sporta zālē, 

pludmales volejbola laukumā, sporta laukumā pie Zosēnu pagasta pārvaldes Melnbāržos, lielāka 

apjoma pasākumi tiek rīkoti brīvdabas estrādē “Taces”, kur pulcējas aktīvākie futbola, 

volejbola, regbija kā arī citu sporta un tūrisma veidu interesenti. 

Jaunpiebalgas novada domes un komiteju sēdes ir atklātas un tajās ļauts 

piedalīties jebkuram no iedzīvotājiem vai interesentiem. 
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8. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

 

Kā būtiskus nākamā gada darbības virzienus var minēt: 

 

• 2019. gadā pašvaldība turpinās piedalīties “Latvijas Valsts mežu un Valsts 

Kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2019.” izsludinātajos 

konkursos ar saviem projektiem. 

• 2019. gadā pašvaldība turpinās piedalīties Eiropas Savienības ELFLA projektu 

konkursos ar saviem projektiem, sadarbojoties ar Cēsu rajona lauku partnerību. 

• 2019. gadā turpinās Eiropas Savienības ELFLA projekts „Trenažieru piegāde un 

uzstādīšana””, ar Nr. 16-09-AL18-A019.2201-000020, sadarbībā ar Cēsu rajona lauku 

partnerību. 

• 2019. gadā turpinās ELFLA projekts “Jaunaudžu retināšana”.  

• 2019. gadā Jaunpiebalgas novada dome turpinās piedalīties valsts Kultūrkapitāla 

rīkotajos projektu konkursos.  

• 2019. gadā turpināsies skolēnu iesaiste nodarbinātības pasākumā “Nodarbinātības 

pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai 

profesionālās izglītības iestādēs”, izveidojot 10 darba vietas mēnesī un iesaistot 30 

skolēnus. 

• 2019. gadā trupinās Eiropas Sociālā fonda projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jaunpiebalgas novadā”. Projekta 

realizācija paredzēta 36 mēnešiem. 

• 2019. gadā turpināsies projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” 

realizācija ar Nodarbinātības valsts aģentūras līdzfinansējumu. 

• 2019. gadā Jaunpiebalgas vidusskolā turpinās īstenot ERASMUS KA programmas 

1.pamatdarbības mobilitātes projekts “Mācīsimies mācīts 21.gs skolā”, Eiropas 

Savienības projektā ERASMUS+ programmas 2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība 

inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” ar projektu “4C”, ERASMUS+ 

programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projekts “Moderna sola”, ERASMUS + 

programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekts “I’m Planning 

My Future”.  

• 2019. gadā Jaunpiebalgas vidusskola turpinās piedalīties Eiropas Savienības 

ERASMUS+ programmas projektu konkursos. 
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• Jaunpiebalgas vidusskolā 2019. gadā turpina īstenot Eiropas Sociāla fonda projektu 

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.  

• Jaunpiebalgas vidusskolā 2018. gadā tiek turpināts realizēt Eiropas Savienības 

struktūrfondu projekts Nr. 8.3.1.1-16-I-002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” mācību 

satura aprobāciju. 

• 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 

profilaksei Jaunpiebalgas novadā” īstenošanas ietvaros tiks rīkots lielāka mēroga 

pasākums, kas veltīts veselīgam uzturam ar dažādu veselīga uztura speciālistu 

piedalīšanos 

• 2019.gadā tiks veikta brīvdabas estrādes “Taces” fasādes vienkāršotā atjaunošana. 

• 2019.gadā tiks organizēta jau 14. Izstāde – gadatirgus „Izvēlies Piebalgu!”. 

• Nodrošināt visu novadā esošo izglītības iestāžu kvalitatīvu darbu, lai nepieļautu 

izglītojamo aizplūšanu uz citām skolām un lai piesaistītu audzēkņus no tuvējiem 

novadiem. 

• Veicināt sadarbību starp pašvaldību, novada uzņēmējiem un nevalstiskām 

organizācijām. 

• 2019.gadā  Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā norisināsies pasākums “Satiec savu 

meistaru” 

• 2019. gada jūnijā Jaunpiebalgas novada teritorijā, “Vanagkalnā” norisināsies Latvijas 

valsts mežu Kalnu Divriteņu maratona 2019 viens no posmiem. 

• 2019. gada jūlijā norisināsies ikgadējais velo pasākums “Pāri Piebalgas pakalniem”, kurš 

tiks organizēts kā festivāls. 

• 2019. gadā tiks organizēts volejbola turnīrs “Ķenča kauss”, kas sastāvēs no 4 posmiem. 

• 2019. gadā jūnijā tiks organizēta tūrisma akcija “Tava diena Piebalgā”, sadarbojoties ar 

Vecpiebalgas novadu, kas ļauj iepazīt Piebalgas tūrisma apskates objektus gan novada 

viesiem, gan pašiem Piebalgas iedzīvotājiem. 
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9. PIELIKUMI 

 

1. Pielikums Nr.1 – 2019.gada 4.februāra Jaunpiebalgas novada domes sēdes protokola 

Nr.1; 3§ noraksts, lēmums Nr.3 „Par Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada budžeta 

izpildi”, uz 1 lapas. 

 

2. Pielikums Nr.2 – SIA „ES AUDITS” „Neatkarīgu revidentu ziņojums”, uz 3 lapām. 

 

3. Pielikums Nr.3 – 2019.gada 8.jūlija Jaunpiebalgas novada domes sēdes protokola Nr.8; 

8 § noraksts, lēmums Nr.112 „Par 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu”, uz 1 lapas. 
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