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1. PAMATINFORMĀCIJA 
 

1.1. JAUNPIEBALGAS NOVADA ĪSS RAKSTUROJUMS 
 

Jaunpiebalgas novads atrodas Vidzemes Centrālās augstienes vidienē, Vidzemes plānošanas 

reģionā un robežojas ar Vecpiebalgas, Raunas, Gulbenes un Madonas novadiem. 

 

Novada karte attēls Nr.1 

Jaunpiebalgas novadā ietilpst Jaunpiebalgas un Zosēnu pagasti. Apdzīvotas vietas – 

Jaunpiebalga, Melnbārži un Abrupe. Novada centrs – Jaunpiebalga. Teritorijas reljefu veido 

pauguri, gravas, ielejas, ezeri un upes, tajā skaitā caur abiem pagastiem vijas Latvijas garākā upe 

– Gauja. 

 Attālums no Latvijas galvaspilsētas 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.  
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Pašvaldības bilancē uz 31.12.2019. ir pārējās zemes 488,2931 ha, zeme zem ēkām 5,6399 

ha, atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 89.7999 ha, zemes platība atsavināšanai 40,3371 ha. 

Zemes kopplatība 624,07 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 2019.gada 

1.janvāri bija deklarēti 2171 iedzīvotāji ( Jaunpiebalgas pagastā 1856, Zosēnu pagastā 368), 

bezdarba līmenis uz 31.12.2019. – 4,1 % (reģistrēti bezdarbnieki – 50 iedzīvotāji). Iedzīvotāju 

skaits darbspējas vecumā -  1366. 

 

 

 

 

 

Attēls Nr. 2 Iedzīvotāju īpatsvars 

Jaunpiebalgas novadā ( Avots:  PMLP) 

 

2019.gadā Jaunpiebalgas novadā dzimuši desmit bērniņi (5 meitenes, 5 zēni). Lai sniegtu 

materiālu atbalstu, Jaunpiebalgas novada domes saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr. 24 “Par 

materiālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas novadā” piešķir vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā 

ar bērna piedzimšanu. Pabalsta apmērs ir EUR 100 par katru jaundzimušo bērnu, kuram 

pirmreizējā deklarētā dzīves vieta ir Jaunpiebalgas novada administratīvā teritorija.  

Jaunpiebalgas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 7 laulības, no kurām divas 

reģistrētas baznīcā un piecas Dzimtsarakstu nodaļā. 

2019.gadā Jaunpiebalgas dzimtsarakstu nodaļā izsniegtas 25 miršanas apliecības, kas ir par 

četrām vairāk kā 2018.gadā. 

2019.gadā reģistrēts šāds pastāvīgo iedzīvotāju nacionālais sastāvs: 93,36 % no visiem 

pastāvīgajiem iedzīvotājiem ir latvieši, 3,95 % krievu tautības iedzīvotāji, 1,43 % ukraiņu tautības 

iedzīvotāj, savukārt 2,26 % ir citas tautības. 

Kopumā iedzīvotāju skaita svārstības saistītas ietekmēt dažādi sociāli ekonomiskie faktori, 

ko diemžēl novada domei ietekmēt nav iespējams. 

1.2. IESTĀDES JURIDISKAIS STATUSS UN STRUKTŪRA 
 

Jaunpiebalgas novada dome izveidota 2009.gadā apvienojoties Jaunpiebalgas un Zosēnu 

pagastu padomēm ar novada administratīvo centru – Jaunpiebalga.  

Pašvaldības nosaukums: Jaunpiebalgas novada dome 

Reģistrācijas numurs: 90000031033 

Pašvaldības juridiskā adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas 

pagasts, Jaunpiebalgas novads 

līdz 
darbspējas 
vecumam

14%

darbspējas 
vecumā

63%

pēc 
darbspējas 

vecuma
23%

Iedzīvotāju īpatsvars Jaunpiebalgas 
novadā uz 01.01.2020.
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Jaunpiebalgas novada dome, atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju 

tiesisku darbību un finanšu līdzekļu atbilstīgu izlietojumu, kā arī var pieņemt politiskus lēmumus. 

Jaunpiebalgas novada dome savas funkcijas pilda pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”, 

Jaunpiebalgas novada domes nolikumu, 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§), 23.01.2017. domes sēdē ar lēmumu Nr. 5 (protokols Nr.1, 6§) ) un 12.08.2019. domes 

sēdē ar lēmumu Nr. 121 (protokols Nr.9, §) , Domes lēmumiem un citiem normatīviem aktiem. 

Jaunpiebalgas novada domes lēmējvaras funkcijas īsteno pašvaldības dome, kura ievēlēta 

2017.gada pašvaldību vēlēšanās un sastāv no 9 deputātiem, tajā skaitā no deputātu vidus ievēlēts 

novada domes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks.  

Deputātu sastāvs:  

Laimis Šāvējs 

Novada domes priekšsēdētājs, saraksts “Mūsu novads - mūsu 

mājas - mūsu atbildība” 

Finanšu un attīstības komitejas priekšsēdētājs 

Komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi priekšsēdētājs 

Lolita Zariņa 

Novada domes priekšsēdētāja vietniece, saraksts “Mūsu 

novads - mūsu mājas - mūsu atbildība” 

Finanšu un attīstības komitejas, Komunālās saimniecības, ceļu 

un labiekārtošanas komitejas, Iepirkumu komisijas locekle 

Aija Sila 

Deputāte, saraksts “Mūsu novads - mūsu mājas - mūsu 

atbildība” 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja 

Administratīvā komisijas priekšsēdētāja 

Sociālo un veselības jautājumu komitejas locekle 

Ilva Grauze 

Deputāte, saraksts “Mūsu novads - mūsu mājas - mūsu 

atbildība” 

Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja 

Finanšu un attīstības komitejas locekle 

Raimonds Dombrovskis 

Deputāts, saraksts “Mūsu novads - mūsu mājas - mūsu 

atbildība” 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas, Komunālās 

saimniecības, ceļu un labiekārtošanas komitejas, 

Administratīvā komisijas, Pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisijas loceklis 

Pēteris Zivtiņš 

Deputāts, saraksts “Mūsu tauta ir mūsu novads” 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas, Komunālās 

saimniecības, ceļu un labiekārtošanas komitejas, Iepirkumu 

komisijas loceklis 

Madara Intenberga 

Deputāte, saraksts “Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – 

„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 

Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 

priekšsēdētāja 

Finanšu un attīstības komitejas, Sociālo un veselības jautājumu 

komitejas,   Izglītības, kultūras un sporta komitejas, Iepirkumu 

komisijas locekle  



Jaunpiebalgas novada domes 2019.gada publiskais pārskats 

 

6 

 

Dainis Šulcs 

Deputāts, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei 

un Brīvībai/LNNK” 

Komunālās saimniecības, ceļu un labiekārtošanas komitejas 

priekšsēdētājs 

Administratīvā komisijas loceklis 

Mārtiņš Smilgins 

Deputāts līdz 25.02.2019., saraksts “Mūsu tauta ir mūsu 

novads. 

Finanšu un attīstības komitejas, Sociālo un veselības jautājumu 

komitejas, Administratīvā komisijas, Pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijas, Komisijas darījumiem ar 

lauksaimniecības zemi loceklis 

Mārcis Jukēvics 

Deputāts no 15.04.2019. saraksts “Mūsu tauta ir mūsu 

novads” 

Finanšu un attīstības komitejas, Sociālo un veselības jautājumu 

komitejas, Administratīvās komisijas, Pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijas, Komisija darījumiem ar 

lauksaimniecības zemi loceklis 

2019.gada 25.februārī Jaunpiebalgas novada domes sēdē savas deputāta pilnvaras nolika 

Mārtiņš Smilgins (saraksts “Mūsu tauta ir mūsu novads), viņa vietā par deputātu ar 2019.gada 

15.aprīli kļuva Mārcis Jukēvics (saraksts “Mūsu tauta ir mūsu novads”). 

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. 

Saskaņā ar 2019.gada 4.februāra  sēdes lēmumu Nr. 6 (1;6§) Par Jaunpiebalgas novada 

domes iekšējo noteikumu “Jaunpiebalgas novada domes ētikas kodekss” apstiprināšanu” un 

2019.gada 4. februāra sēdes lēmumu Nr. 7 (1;7§) “Par Ētikas komisijas apstiprināšanu” ir izveidota 

Ētikas komisija trīs locekļu sastāvā.  

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

jebkuram no iedzīvotājiem vai interesentiem. 

Saskaņā ar Jaunpiebalgas novada domes nolikumu, domes sēdes tiek sasauktas katra 

mēneša otrajā pirmdienā plkst.16.00. Nepieciešamības gadījumā tiek sasauktas ārkārtas sēdes. 

2019.gadā kopumā sasauktas 16 sēdes, no kurām viena ir atcelta, sakarā ar sēdes kvoruma trūkuma 

dēļ. Kopumā pieņemti 197 lēmumi. 

2019.gadā pieņemti saistošie noteikumi: 

 2019.gada 15.aprīļa sēdes lēmums Nr.54 (4;8§) Par saistošo noteikumu Nr.2 

Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes 2010.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par 
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ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jaunpiebalgas 

novadā” grozījumu apstiprināšanu 

2019.gada 8.jūlija sēdes lēmums Nr.107 (8;3§) Par saistošo noteikumu Nr.2 Grozījumi 

Jaunpiebalgas novada domes 2010.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par ģimenes 

vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jaunpiebalgas novadā” 

precizējumu apstiprināšanu. 

2019.gada 12.augusta sēdes lēmums Nr.121 (9;3§) Par saistošo noteikumu Nr.8 

“Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes 2013.gada 13.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 

“Jaunpiebalgas novada domes nolikums”” apstiprināšanu. 

2019.gada 28.oktobra sēdes lēmums Nr. 168  (13; 8.§) Par saistošo noteikumu Nr.13 “Par 

decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jaunpiebalgas novadā” 

apstiprināšanu” 

2019.gada 18.decembra sēdes lēmums Nr. 191 (15; 3.§) Par saistošo noteikumu Nr.13 “Par 

decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jaunpiebalgas novadā” 

precizējumu apstiprināšanu” 

2019.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. 

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 

2019.gadā. 

Ņemot vērā, ka Jaunpiebalgas novada pašvaldībā nav izveidota atsevišķa struktūrvienība 

“Pašvaldības policija”, sabiedrisko kārtību nodrošina Valsts policija iespēju robežās. 

Jaunpiebalgas novada lielums un attālums no lielo pilsētu centriem ir izšķirošais faktors tam, ka 

Valsts policijai nav iespējas nodrošināt patstāvīgu un regulāru sabiedriskās kārtības 

nodrošināšanu, veicot gan kontroles pasākumu, gan profilaktiskās apsekošanas. Ievērojot 

http://www.latvija.lv/
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Jaunpiebalgas novada pašvaldības teritoriālo lielumu, lai pilnvērtīgi nodrošinātu sabiedrisko 

kārtību ir noslēgts līgums par bezatlīdzības brīvprātīgā darba veikšanu, veicot brīvprātīgo darbu – 

sabiedriskās kārtības uzturēšanu Jaunpiebalgas novada administratīvajā teritorijā. 

 

1.3. PAŠVALDĪBAS IESTĀDES UN DALĪBA DAŽĀDĀS SABIEDRĪBĀS 

 

 Jaunpiebalgas novada domes padotībā atbilstoši tās apstiprinātajiem nolikumiem 

2019.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””,  

− Zosēnu pagasta kultūras un sabiedriskais centrs,  

− Jaunpiebalgas novadpētniecības muzejs,  

− Jaunpiebalgas novada Sociālais dienests,  

− Zosēnu pagasta feldšerpunkts,  

− 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". 

− Biedrība „Piebalgas reģionālais TIC”,  

− Vidzemes tūrisma asociācija, 

− Nodibinājums „Solis Piebalgā”, 
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− Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība līdz 2019.gada martam, dalība pārtraukta ar novada 

domes 2019.gada 11.marta lēmumu Nr. 42 (sēdes protokols Nr.3;7§), 

− 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 

2019. gadā Jaunpiebalgas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi sastādīja 3 200 585 EUR. 

Salīdzinot ar 2018. gadu, 2019. gada ieņēmumi kopumā palielinājušies par 402 604 EUR (par 

14.39%), t.sk. palielinājušies ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa par 133 660 EUR ( par 

12.47%), ieņēmumi no nekustāmā īpašuma nodokļa - par zemi palielinājušies par 2 682 EUR (par 

2.29%), par ēkām nodoklis palielinājies par 1 346 EUR (par 12.40%), par mājokļiem nodoklis 

samazinājies par 69 EUR (par 0.82%), nenodokļu ieņēmumi palielinājušies par 51 663 EUR (par 

221.95%), maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi palielinājušies par 4 277 EUR (par 1.95%), 

saņemtie maksājumi palielinājušies par 209 022 EUR (par 15.52%).  

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi ir pieauguši, kas norāda, ka nodarbinātajiem ir 

palielinājušās darba algas. 

Nenodokļu ieņēmumu izmaiņas veido: 

• ieņēmumi no uzņēmējdarbības palielinājums par 386.08% 

• ieņēmumu no pašvaldības īpašuma pārdošanas palielinājums par 307.17% 

• valsts, pašvaldību nodevas ieņēmumu samazinājums par 22.51% 

• naudas sodu un sankciju samazinājums par 69.49% 

• pārējo nenodokļu ieņēmumu palielinājums par 59.77%. 

Savukārt maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas veido:  

•  samazinājums no ieņēmumiem no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem par 

1.63% 

• ieņēmumu palielinājums  no biļešu realizācijas par 43.34% 

• samazinājums no ieņēmumiem par nomu un īri 7.00% 

• izglītības pakalpojumu maksu palielinājums 11.74% 

• pārējo maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums par 21.44% 

• pārējo pašu ieņēmumu palielinājums par 40.16%. 

Saņemtie maksājumi palielinājušies, jo: 

• dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda palielinājusies par 25.52% 

• saņemtie transferti Eiropas Savienības struktūrfondu projektiem palielinājušies par 

97.74% 

• pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem samazinājušies par 

0.48% 

• pašvaldību budžeta transferti palielinājušies par 37.42% 

• pārējie valsts budžeta transferti samazinājušies par  100.00% 

• pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atsavinātām 

publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm palielinājušies par 31.16%. 
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Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžeta ieņēmumi 

Ieņēmumi 2016. gads 2017. gads 2018.gads 2019. gads 2020. gads  

Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis 

925 748 1 004 255 1 071 580 1 205 240 1 041 940 

Nekustāmā īpašuma nodoklis 

par zemi 

109 053 118 266 117 325 120 007 110 000 

Nekustāmā īpašuma nodoklis 

par ēkām 

11 570 11 267 10 851 12 197 9 200 

Nekustāmā īpašuma nodoklis 

par mājokļiem 

9 058 8 543 8 407 8 338 7 400 

Dabas resursu nodoklis     5 000 

Ieņēmumi no 

uzņēmējdarbības un īpašuma 

 1 856 812 3 947  

Valsts un pašvaldību nodevas 3 216 3 380 3 576 2 771 2 800 

Naudas sodi 300 504 118 36 50 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 5 547 17 976 3 323 5 309 805 

Ieņēmumi no īpašuma 

pārdošanas 

11 421 34 899 15 448 62 900 18 733 

Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 

218 899 218 222 219 607 223 884 231 512 

No valsts budžeta daļēji 

finansēto atsavināto publisko 

personu un budžeta 

nefinansēto iestāžu transferti 

5 300 2 000 7 243 4 986 3 255 

Valsts budžeta transferti 1 121 897 1 247 023 1 184 546 1 337 774 1 689 125 

Pašvaldību budžetu transferti 116 080 136 585 155 145 213 196 150 000 

Kopā 2 538 089 2 804 776 2 797 981 3 200 585 3 269 820 

Piesaistītie kredītresursi 497 002 400 000 287 325  46 427 
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Pamatbudžeta ieņēmumi 2019. gadā 

 
2020. gada apstiprinātajā Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetā ieņēmumi sastāda 

3 269 820 EUR, t.sk. ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa – 1 041 940 EUR, nekustāmā 

īpašuma nodoklis par zemi – 110 000 EUR, nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām – 9 200 EUR, 

nekustāmā īpašuma nodoklis par mājokļiem – 7 400 EUR, nenodokļu ieņēmumi – 22 388 EUR, 

maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi – 231 512 EUR, transferti – 1 842 380 EUR. 

2020. gada pamatbudžetā ieņēmumi prognozēti par 2.16% lielāki, jo no 2020. gada vairs 

nav speciālā budžeta un visi speciālā budžeta ieņēmumi tiek ieskaitīti pamatbudžetā (dabas resursu 

nodoklis, mērķdotācija autoceļiem). 2020. gadā ir plānots ņemt ilgtermiņa kredītu no Valsts kases 

Jaunpiebalgas pagastā autoceļa Kalna Pentuļi- Meža Naukšēni pārbūvei 46 427 EUR. 

 

Pamatbudžeta ieņēmumi 2020.gadā 

 

 
2019. gadā Jaunpiebalgas pašvaldības pamatbudžeta izdevumi sastādīja 2 706 145 EUR. 

Salīdzinot ar 2018. gadu, izdevumi samazinājušies par  315 976 EUR (10.46%). Salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, 2019.gadā izdevumi vispārējiem valdības dienestiem palielinājušies par 1 060 

EUR (0.25%), sabiedriskai kārtībai un drošībai palielinājušies par 1 260 EUR (4.83%), izdevumi 
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ekonomiskai darbībai samazinājušies par 38 602 (40.45%), izdevumi bioloģiskai daudzveidībai 

un ainavas aizsardzībai samazinājušies par 301 EUR (66.74%), teritorijas un mājokļu 

apsaimniekošanas izdevumi samazinājušies par 268 591 EUR (40.27%), izdevumi veselības 

aprūpei palielinājušies par 8 357 EUR (39.45%), sporta un kultūras izdevumi palielinājušies par 

15 857 EUR (5.32%) izglītībai samazinājušies par 3 642 EUR (0.28%), izdevumi sociālai 

nodrošināšanai samazinājušies par 31 374 EUR (18.61%). 

2019. gadā izdevumi ekonomiskai darbībai un  komunālās saimniecības izdevumi 

ievērojami samazinājušies, jo šajā gadā netika veikti kapitālie ieguldījumi: 

* komunālai saimniecībai par 285 325 EUR 

* tūrismam par 74 079 EUR.  

Izdevumi veselības aprūpei palielinājušies, jo 2019. gadā turpinās stipendijas izmaksa 

ģimenes ārstam. 

Izdevumi sociālai nodrošināšanai samazinājušies, jo samazinājusies dotācija nodibinājumam 

“Solis Piebalgā” par 32 880 EUR. 

Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžeta izdevumi 

Izdevumi 2016.gads  2017.gads  2018. gads  2019. gads  2020. gads  

Vispārējie valdības dienesti 356 040 375 908 423 463 424 523 556 764 

Sabiedriskā kārtība un 

drošība 

24 896 23 782 26 103 27 363 28 055 

Ekonomiskā darbība 17 583 459 636 95 438 56 836 661 539 

Bioloģiskā daudzveidība un 

ainavas aizsardzība 

601 601 451 150 6 301 

Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

363 957 378 511 666 934 398 343 586 285 

Veselība 7 995 20 238 21 186 29 543 45 709 

Sports, kultūra 305 336 309 563 298 288 314 145 391 742 

Izglītība 1 723 453 1 348 458 1 321 671 1 318 029 1 369 254 

Sociālā aizsardzība 116 460 133 976 168 587 137 213 190 349 

Kopā 2 916 321 3 050 673 3 022 121 2 706 145 3 835 998 

Kredītu atmaksas 68 894 93 681 106 937 116 313 121 577 
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Pamatbudžeta izdevumi 2019. gadā 
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Pamatbudžeta izdevumi 2020. gadā 

 
 

 
2020. gada pamatbudžeta izdevumu daļā prioritārās jomas budžetā ir: 

* izglītība, 

* ekonomiskā darbība. 
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2.2. SPECIĀLAIS UN ZIEDOJUMU BUDŽETS 

2019. gadā Jaunpiebalgas pašvaldības speciālā un ziedojumu budžeta ieņēmumi sastādīja 

104 632 EUR. Salīdzinot ar 2018. gadu, 2018. gada tie palielinājušies par 3 300 EUR (3.26%). 

 

Speciālā budžeta ieņēmumus veido: 

• Valsts budžeta transferti autoceļiem palielinājušies par 1.51% 

• Ziedojumu budžeta ieņēmumu palielinājums par 376.21% 

• Dabas resursu nodokļa ieņēmumu palielinājums par 24.77% 

Sākot ar 2020. gadu speciālais budžets tiek integrēts pamatbudžetā. 

Jaunpiebalgas novada domes speciālā un ziedojumu budžeta ieņēmumi 

Ieņēmumi 2016. gads  2017. gads  2018. gads  2019. gads  2020. 

gads  

Nodokļu ieņēmumi 3 670 4 239 4 279 5 339  

Valsts budžeta transferti 94 112 94 112 986 847 98 312  

Ziedojumi 8 032 1 239 206 981  

Kopā 105 814 99 590 101 332 104 632  

Speciālā budžeta, ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi 2019. gadā 

 

 
2019. gada speciālā un ziedojumu budžeta izdevumi sastādīja 117 373 EUR. Salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu tie palielinājušies par 54 092 EUR (85.48%). 

Speciālā budžeta izdevumu palielinājums ir : 
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• palielinoties ziedojumu budžeta ienākuma daļai palielinājušies arī izdevumi par 

21333.33% 

• autoceļu fonda izdevumi palielinājušies par 49 060 EUR (80.58%), jo pieauguši 

izdevumi ceļu uzturēšanai par 25 686 EUR  (60.44%) un palielinājušies kapitālie 

izdevumi par 19 039 EUR (100%) 

• izdevumi vides aizsardzībai palielinājušies par 3 765 EUR (157.4%). 

Jaunpiebalgas novada domes speciālā un ziedojumu budžeta izdevumi 

Ieņēmumi 2016. gads  2017. gads  2018. gads  2019. gads  2020. gads  

Ekonomiskā darbība 100 014 110 367 60 883 109 937  

Vides aizsardzība 1 849 3 163 2 392 6 157  

Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

1 1 6 642 226 

Sports, kultūra  6 476    109 

Izglītība 614 964  637 101 

Sociālā aizsardzība 908     

Kopā 109 862 114 495 63 281 117 373 436 

 

Speciālā budžeta, ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumi 2019. gadā 
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2020. gada Jaunpiebalgas novada domes ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumi 

sastāda 436 EUR. 

 Ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumi 2020. gadā 
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2.3. DEBITORI UN KREDITORI 

Jaunpiebalgas novada domes debitori pēc to rašanās laika uz 31.12.2019. 

Nr.

p.k. 

 2015.g. 

un 

vecāki 

2016.g

. 

2017.g

. 

2018.g. 2019.g. Kopā 

1. Komunālie maksājumi 20 366 2 905 984 2 688 38 514 65 457 

2. Maksas par mūzikas un 

mākslas skolu 

72 6  47 1 904 2 029 

3. Prasības par telpu nomu 2 966 154 211 205 1 219 4 755 

4. Prasības par zemes 

nomu 

116 45 50 154 185 550 

5. Prasības par pašvaldību 

transfertiem 

    2 872 2 872 

6. Norēķini ar pircējiem 

un pasūtītājiem 

535  9 6 5 619 6 169 

 Bilances kopsumma 24 055 3 110 1 254 3 100 50 313 81 832 

Debitoru parādu summa salīdzinājuma ar 2018. gadu ir palielinājusies par 3.23%. 2019. 

gada laikā ir palielinājušies nekustāmā īpašuma nodokļa parādi par 0.91%, komunālo maksājumu 

parādi par 4.49%, parādi par mūzikas un mākslas skolu par 46.29%, par futbola pulciņu 

samazinājušies par  100%, prasības par zemes nomu samazinājušās par 5.17%, prasības par 

pašvaldību transfertiem palielinājušās par 57.72%, par telpu nomu palielinājušās par 100%, 

norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem samazinājušies par 51.66%.  
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Jaunpiebalgas novada domei 2019. gadā ir ilgtermiņa prasības par pārdoto nekustāmo 

īpašumu 10 619 EUR. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parādi pa gadiem 

 2015.g.un 

vecāki 

2016.g. 2017.g. 2018.g. 2019.g. Kopā 

NĪN 3 001 509 576 1 882 10 182 16 150 

Jaunpiebalgas novada domes kreditori uz 31.12.2019. 

Nr.

p.k. 

 Apmaksājams 

viena gada 

laikā 

Apmaksājami 

vēlāk kā pēc 

gada 

Kopā 

1. Aizņēmumi no Valsts kases 121 584 1 414 466 1 536 050 

2. Uzkrātās saistības procentu 

maksājumiem Valsts kasei 

981  981 

3. Uzkrātās saistības neizmantotajiem 

atvaļinājumiem 

90 659  90 659 

4. Uzkrātās saistības norēķiniem ar 

piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

35 088  35 088 

5. Norēķini ar piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 

40 310  40 310 

6. Norēķini par darba samaksu 45 677  45 677 

7. Norēķini par nodokļiem 28 908  28 908 

8. Pārējās īstermiņa saistības 1 951  1 951 

9. Norēķini par ieturējumiem no darba algas 413  413 

10. Saņemtie avansi 1 030  1 030 

11. Nākamo periodu ieņēmumi no 

ziedojumiem un dāvinājumiem 

143  143 

12. Citi nākamo periodu ieņēmumi 941  941 

13. Avansā saņemtie transferti 97 429  97 429 

 Bilances kopsumma 465 114 1 414 466 1 879 580 
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Salīdzinot ar 2018. gadu kreditoru parādu summa ir samazinājusies par 6.88%. 

Samazinājusies aizņēmumu summa par 7.04%, uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem 

palielinājušās par 10.4%, uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

samazinājušās par 12.87%, norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem palielinājušies par 

94.95%, norēķini par darba samaksu samazinājušies par 5.07%, norēķini par nodokļiem 

palielinājušies par 1.17%, pārējās īstermiņa saistības palielinājušās par 77.36%, saņemtie avansi 

samazinājušies par 18.77%, avansā saņemtie transferti samazinājušies par 31.34%. 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. 

Pārskats par aizņēmumiem 

Aizdevējs Mērķis Atmaksas 

termiņš 

Aizdevuma 

summa 

Atlikums 

uz 

31.12.19. 

Valsts kase 
Jaunpiebalgas vidusskolas sporta zāles 

celtniecība 
20.05.27. 142 287 61 823 

Valsts kase 
Jaunpiebalgas vidusskolas sporta zāles 

celtniecība 
20.05.26. 199 202 67 277 

Valsts kase 
Jaunpiebalgas ūdenssaimniecības 1. 

kārta 
20.10.31. 682 978 362 784 

Valsts kase 
Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas 

skolas rekonstrukcija 
20.01.36. 497 002 419 575 

Valsts kase Gājēju ceļa pārbūve Jaunpiebalgā 20.06.32. 400 000 350 900 

Valsts kase 
Infrastruktūras un komunikāciju 

sakārtošana Jaunpiebalgā 
20.05.33. 101 735 74 345 

Valsts kase Skatu torņa būvniecība 20.09.33. 33 006 31 900 

Valsts kase 
Siltummezglu, siltumtrases un 

kanalizācijas tīklu izbūve 
20.09.33. 113 372 109 311 

Valsts kase Sporta un atpūtas laukuma izveidošana 20.09.33. 60 235 58 135 

 Kopā  2 229 817 1 536 050 

Salīdzinot ar 2018. gadu aizņēmumu kopsumma ir samazinājusies par 116 313 EUR.     
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2.4. KAPITĀLA VĒRTĪBA UN TĀ IZMAIŅAS 

Jaunpiebalgas novada domes kapitāla vērtība un tā izmaiņas 

Nosaukums 

Ieguldījums 

uz 

31.12.2018. 

(EUR) 

Izmaiņas 

(+;-) 

(EUR) 

Līdzda-

lības 

daļa 

(%) 

Ieguldījums 

uz 

31.12.2019. 

(EUR) 

SIA „Jaunpiebalgas pašvaldības 

ambulance” 

12 245 -1 458 100 10 787 

SIA „ZAAO 14 984  0.53 14 984 

Biedrība „Piebalgas reģionālais 

TIC” 

285 -285   

Nodibinājums „Vidzemes attīstības 

aģentūra” 

1 636 -1 636   

AS „CATA” 42 825  2.86 42 825 

Zosēnu kooperatīvā krājaizdevu 

sabiedrība 

34  0.02 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, neprivatizētie 

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

Nekustamā īpašuma vērtība 

Nekustamā īpašuma 

grupa 

Bilances (atlikusī) vērtība,  

uz 

31.12.2015. 

EUR 

uz 

31.12.2016. 

EUR 

uz 

31.12.2017. 

EUR 

uz 

31.12.2018. 

EUR 

uz 

31.12.2019. 

EUR 

Dzīvojamās ēkas 63 123 59 921 48 332 47 331 5 230 

Nedzīvojamās ēkas 1 491 223 2 198 478 2 164 441 2 129 792 2 086 379 

Transporta būve 1 093 890 999 720 1 338 972 1 288 324 1 196 762 

Zemes zem ēkām un 

būvēm 

6 645 7 357 7 357 7 357 17 845 
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Atpūtai un izklaidei 

izmantojamā zeme 

   9 489 9 489 

Zeme 318 575 311 617 293 586 273 833 123 841 

Inženierbūves 2 809 763 2 630 557 2 408 280 2 477 614 2 231 722 

Pārējais nekustamais 

īpašums 

34 752 31 537 53 269 44 574 40 870 

Kopā  5 817 971  6 239 187 6 314 237 6 278 314 5 712 138 

Ieguldījuma īpašumi     162 081 

Kopā nekustamais 

īpašums 

    5 874 219 

2019. gadā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.87 no 13.02.2018. 

“Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”, tika veikta nekustāmā īpašuma 

pārklasifikācija. Tika izveidota jauna kategorija- ieguldījuma īpašumi (īpašumi, kas tiek iznomāti, 

kuriem nav pieņemts lēmums par to izmantošanu un kuri tiek turēti kapitāla pieaugumam). 

Salīdzinot ar iepriekšējā pārskata gada beigām, pašvaldības nekustamā īpašuma vērtība 

samazinājusies par 404 095 EUR jeb 6.44 %.  Palielinājums iegādāti īpašumi par 653 EUR, 

izveidoti no jauna vai kapitāli remontēti par 34 608 EUR. Izslēgti no uzskaites īpašumi par 1 141 

EUR nodoti īpašumi atsavināšanai par 32 558 EUR 

Pašvaldības īpašumā (reģistrēts Zemesgrāmatā) ir 311.7329 ha zemes 151 844.63 EUR 

vērtībā  (53.40 % no visas bilancē esošās zemes). Pašvaldības valdījumā ir 272.0 ha zemes ar 

bilances vērtību 108 005.08 EUR. 
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3. NOZĪMĪGĀKIE PROJEKTI JAUNPIEBALGAS NOVADĀ 

 

2019.gadā Jaunpiebalgas novada dome uzsākusi un realizējusi sekojošos projektus: 

− Gājēju ietves gar Gaujas ielu 21, Jaunpiebalgā izbūve, saistīta ar 2017.gadā gājēju ietves 

rekonstrukciju Gaujas ielas posmā no Emīla Dārziņa ielas līdz dzelzceļa stigai un gar Rūpniecības 

ielu, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novadā. 

− Piegulošo ceļu iebrauktuvju asfaltbetona seguma remonts Gaujas ielas posmos. 

− Raiņa ielas apgaismojuma remonts Jaunpiebalgas ciemā 1.kārta. 

− Kanalizācijas akas un tīklu rekonstrukcija uz Brāļu Kaudzīšu ielu 9, Jaunpiebalgas ciemā. 

− Sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu realizēts projekts “Jaunaudžu retināšana.”, Nr. 

Nr.16-09-A00805-001539.  

− Zosēnu pagasta Kultūras un sabiedriskā centrā veikts trīs telpu remonts Skolas ielā 2, 

Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads. 

− 2019.gadā pabeigta projekta “Trenažieru iegāde un uzstādīšana Jaunpiebalgas pagastā, 

sporta aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” Nr. Nr.18-09-AL18-A019.2202-000006, 

realizācija, kas tika īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(ELFLA) atklātā projekta iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-

2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros, sadarbībā 

ar biedrību „Cēsu rajona lauku partnerība”. Projekta kopējais finansējums 14497.00 EUR. Projekta 

īstenošanas rezultātā novada iedzīvotājiem ir iegūta jauna trenažieru zāle, kas dod iespēju 

interesentiem sevi pilnveidot un piekopt veselīgu dzīvesveidu. Trenažieru zāle atrodas 

Jaunpiebalgas vidusskolas sporta zālē, Gaujas ielā 41, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas nov. un ir 

pieejama visiem interesentiem. Projekta ietvaros tika iegādāti un uzstādīti trenažieri, kas piemēroti 

visām muskuļu grupām: stepers, dažāda veida svara stieņi, “Body pump” svara stieņi ar atsvariem, 

skrejceļš, velotrenažieris, vēderprese sols, pietupienu statīvs, hanteļu komplekts, spiešanas statīvs, 

universālais sols, step soli, kāju spiešanas platforma, universālais piecu bloku trenažieris, atsvaru 

komplekts, vingrošanas paklājiņi. Lai veicinātu aktivitāšu pareizu izpildi, piesaistīts speciālists, 

kurš dod padomus kā pareizāk trenēties, par trenažieru pielietojamību un ir iespēja ieinteresētajām 

personām izstrādāt individuālās trenēšanas programmas. 

− Sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu, Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla 

fonda atbalstīto Vidzemes kultūras programmu realizēts Jaunpiebalgas jauniešu un vidējās 

paaudzes deju kolektīva "Piebaldzēni" dalība 23. starptautiskajā folkloras festivālā "Polabska 

Vonička" Čehijā.  

− Sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu, Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla 

fonda atbalstīto Vidzemes kultūras programmu realizēts projekts “Piebalga dejo” ar mērķi attīstīt 

un papildināt deju tradīcijas Jaunpiebalgas novadā, izmantojot daudzveidīgus dejas žanrus. 

Galvenie projekta uzdevumi bija apzināt esošās deju tradīcijas, izpētīt deju vēsturi, dot iespēju gūt 

ieskatu laikmetīgās, modernā džeza un balles dejas pamatu tehniskajos paņēmienos un 

kombinācijās, tos izpildīt, paplašināt, izkopt bērnu un jauniešu kultūras redzesloku un izpratni par 

dejas daudzveidību, pasākuma “Piebalga dejo!” ietvaros organizētajās meistarklasēs dot iespēju 

apgūt klasiskās, laikmetīgās, hip-hop, Baltijas tautu tradicionālo, džeza, balles, deju ritmikas 

žanrus. Projekta rezultātā noritēja septiņas dažādas deju meistarklases vairāku pasniedzēju vadībā. 

Šogad tika organizētas tango, laikmetīgās un džeza meistarklases arī pieaugušajiem. Projekta 

noslēguma pasākumā “Piebalga dejo!” meistarklašu laikā, pasniedzēju vadībā tika izveidoti nelieli 

deju uzvedumi, kurus iespējams tālāk izmantot dažādos koncertos, deju un teātra uzvedumos, tie 
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tika prezentēti Jaunpiebalgas vidusskolas sporta zālē. Dejas projekts iemūžināts video materiālā, 

kurā apkopots viss notikušais. 

− Sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu, Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla 

fonda atbalstīto Vidzemes kultūras programmu realizēts projekts “Vidzemes ganiņš”, kura mērķis 

bija Vidzemes ganu tradīcijas izpēte un pierakstīto ganu dziesmu iedzīvināšana vietējā kopienā, tā 

popularizējot un saglabājot Vidzemes reģionam raksturīgās tradīcijas un kultūrvides mantojumu. 

Projekta īstenošanas ietvaros tika realizētas vairākas aktivitātes: 

• Jaunpiebalgas folkloras kopas dalībnieki devās mācību ekskursijā, lai apmeklētu Latvijas 

Folkloras krātuvi, kurā iepazina folkloras vienību glabāšanas vērtību un nozīmi, apskatīja 20. gs. 

sākumā Jaunpiebalgas skolēnu iesūtītos folkloras materiālus; 

•  Projekta ietvaros ganu tradīcijas tika izpētītas, intervējot cilvēkus, kas bērnībā ir gājuši 

ganos, atspoguļojot Jaunpiebalgas, Mazsalacas un Mūrmuižas ganu gaitas. Trīs intervijās 

piedalījās arī Jaunpiebalgas folkloras kopas dalībnieki, lai iepazītu folkloras izpētes metodiku; 

• Sadarbojoties ar Jaunpiebalgas vidusskolas skolēniem tika veikta anketēšanas, lai veicinātu 

plašāku sabiedrības iesaistīšanu vietējās ganu tradīcijas apzināšanā; 

• Etnomūziķes, postfolkloras ansambļa “Tautumeitas” dalībnieces Laumas Bērzas vadībā 

norisinājās ganu dziesmu meistarklases, kuru laikā tika apgūtas Vidzemē pierakstītās ganu 

dziesmas no Lejasciema, Vestienas, Vējavas, Jaungulbenes, Madonas, Ērgļiem un Jaunpiebalgas; 

• Projekta noslēguma tika organizēts prezentācijas koncerts, kurā Jaunpiebalgas folkloras 

kopas dalībnieki Jaunpiebalgas sākumskolas skolēniem sniedza ieskatu par “Vidzemes ganiņa” 

ikdienu. 

• Kopumā projekta rezultātā bērni un jaunieši iepazina folkloras vākšanas tradīcijas un tās 

nozīmīgumu Latvijas kultūras mantojumā. Apgūstot Vidzemes augstienē pierakstītās ganu 

dziesmas, kas ir specifisks un neierasts vokālais darbs, paplašinājies folkloras kopas vokālās 

kvalitātes un bagātinājies repertuārs. Tika apkopotas mūsdienās vēl atmiņās esošās piebaldzēnu 

ganu gaitas iepazītās tradīcijas. Kopējās projekta izmaksas 2030,00 EUR, no VKKF finansējums 

1230,00 EUR, Jaunpiebalgas novada domes līdzfinansējums 800,00 EUR. 

− Sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu, Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla 

fonda atbalstīto Vidzemes kultūras programmu realizēts projekts “Manas skolas ainavas vēsture”, 

mērķis Piebalgas vēsturiskās ēkas (dakteru māja) un tās ainavas izpēte, atdzīvināšana šodienā, 

saglabājot un bagātinot Piebalgas raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi. Projekta 

īstenošanas ietvaros tika realizētas vairākas aktivitātes: 

• Piesaistot vēsturnieci Vēsmu Johansoni, tika veikta materiālu atlase, apzinot skolas 

vēsturi, meklējot materiālus bibliotēkās, muzejos un arhīvā. Papildus tam tika veiktas intervijas 

ar cilvēkiem, kas ir bijuši saistīti ar šo ēku (bijušie medicīnas darbinieki).Visa iegūtā informācija 

ir piefiksēta un apkopota. 

• Pēc vēsturisko fotogrāfiju iegūšanas ar skolas audzēkņiem tika organizēts pārgājiens, 

kura laikā tika piefiksēts un salīdzināts pagātnes ainava ar šodienas. 

• Perkusionista Mikus Čavarta vadībā norisinājās meistarklase “Manas skolas ainava 

skaņās”, kuras mērķis bija audzēkņiem parādīt iespējas, kādas perkusijas – ritma instrumentus 

var izveidot no dabas materiāliem, kas atrodami vidē ap mums, kā tie skan un kādus dabas skaņu 

tēlojumus var radīt izmantojot tikai ritma instrumentus. Meistarklases ietvaros varēja iepazīties 

ne tikai ar Latvijā radītiem instrumentiem, bet arī ar citu tautu nacionālajiem vai raksturīgajiem 

ritma instrumentiem. 

•  Gleznotājas, mākslinieces Sandras Krastiņas vadībā norisinājās meistarklase ”Manas 

skolas ainava glezniecībā”. Meistarklase tika veidota kā plenērs, kuras laikā mākslas 

programmas audzēkņi izpētīja tuvāko apkārtni un ar mākslinieces dotu uzdevumu atrada sev 
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svarīgu objektu, ko atainot savā darbā, kurā bija jāattēlo ne tikai skola, bet sevi, savas sajūtas 

esot šeit – skolā. Rezultātā tika radīti darbi tehnikā, kurā audzēkņi strādāja pirmo reizi. 

• Projekta noslēgumā tika rīkots radošais vakars “Albuma pārlapošana”, kurā piedalījās 

audzēkņi, pedagogi, ciemiņi – dakteri, kuru darba dzīves lielākā daļa ir bijusi saistīta ar šo ēku, 

pirms tā pārtapa par skolu. Ciemiņi dalījās atmiņās par ēku, tās pagātni, plānojumu, 

iemītniekiem, notikumiem. 

•  Ir izveidots un sakārtots albums ar fotogrāfijām un vēstures liecībām par ēku, tās tuvāko 

apkārtni. 

− 2019.gadā uzsākta divu projektu realizācija Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projekta iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" 

ietvaros, sadarbībā ar biedrību „Cēsu rajona lauku partnerība”,  

• Brīvdabas estrādes "Taces" fasādes vienkāršotā atjaunošana. 

• Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas telpu labiekārtošana (telpu vienkāršotā 

atjaunošana). 

− 2019. 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. 2019. gadā projekta īstenošanas ietvaros tika rīkoti dažādi pasākumi – nūjošanas 

nodarbības, Ģimeņu veselības diena, Vingrošana māmiņām ar bērniem, Atlētu diena, Veselīga 

uztura nedēļa Jaunpiebalgas vidusskolā. 

− 2019. gadā turpinās projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” 

realizācija ar Nodarbinātības valsts aģentūras līdzfinansējumu. 

− 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. 

− 2019.gadā turpinās sadarbība ar Jaunatnes starptautisko aģentūru Eiropas Savienības fondu 

darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta 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. 

− 2019.gadā uzsāktie projekti un projekti, kuri turpinās no iepriekšējiem gadiem, kas tiek 

īstenoti Jaunpiebalgas vidusskolā: 

• Eiropas Savienības struktūrfondu projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai”. Nr.8.3.2.2/16/I/001 

• Eiropas Savienības struktūrfondu projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”. 

Nr.8.3.1.1/16/I/002 

• Eiropas Savienības projektā ERASMUS+ programmas 2.pamatdarbības (KA2) 

“Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” ar projektu “4C”.  

• Eiropas Savienības projektā ERASMUS+ programmas 1.pamatdarbības (KA1) “Personu 

mobilitāte” ar projektu “Mācīsimies mācīt 21. gadsimta skolā”.  

• Eiropas Savienības projektā Erasmus+ KA2. 

• Nr.2019-1-ES01-KA229-064195_4 Finansējuma piešķiršana Erasmus+ programmas 

2.pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projektam "Science in Our Hands" 

• programmas "Latvijas skolas soma" īstenošana. 
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− Par pašvaldības budžeta līdzekļiem 2019. gadā tika veikts telpu remonts pirmsskolas 

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

41, Jaunpiebalgā, turpināti teritorijas labiekārtošanas darbi,   

− Sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu uzsākta projekta realizācija Jaunpiebalgas novada 

pašvaldības autoceļa “Kalna Pentuļi – Meža Naukšēni” pārbūve, piesaistot ELFLA un LAP 

līdzfinansējumu, kā rezultātā tiks uzlabota ceļa infrastruktūras kvalitāte un iedzīvotāju dzīves 

kvalitāte. 

− Sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu tiek īstenots projekts “Vidzeme iekļauj”. 
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4. 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 2019. 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.gada 28. februāri tika likvidētas Amatas novada pašvaldības iestāde “Amatas 

novada bāriņtiesa”, Jaunpiebalgas novada pašvaldības iestāde “Jaunpiebalgas novada bāriņtiesa“, 

Līgatnes novada pašvaldības iestāde “Līgatnes novada bāriņtiesa“, Pārgaujas novada pašvaldības 

iestāde “Pārgaujas novada bāriņtiesa“, Raunas novada pašvaldības iestāde “Raunas novada 

bāriņtiesa“ un ar 2019.gada 1.martu darbu uzsākusi pašvaldību iestāde “Amatas, Jaunpiebalgas, 

Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesa“ (turpmāk – Apvienotā bāriņtiesa). Apvienotās 

bāriņtiesas darbības teritorija ir Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu 

administratīvās teritorijas. 

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.  

Jaunpiebalgas novada domes 2019.gadā ir sadarbojusies un atbalstījusi vairākas 

organizācijas: 

− Nodrošinot Latvijas Nedzirdīgo Savienības Smiltenes reģionālās biedrības klientu ikdienas 

uzturēšanas izdevumu 2019.gadā tika noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas nedzirdīgo savienību, 

lai atbalstītu biedru sociālo rehabilitāciju, biedru materiālo, sadzīves un kultūras vajadzību 

apmierināšanu. 
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− Jaunpiebalgas novada dome sadarbojoties ar biedrību “Latvijas Kalnu divriteņu federāciju” tika 

2019.gada 16.jūnijā rīkots Latvijas Valsts mežu MTB maratona posms Jaunpiebalgā. 

− Ar biedrību “Ozollīči” tika noslēgts sadarbības līgums, lai biedrību atbalstītu izdot ceļvedi – 

albumu ar Gaujas un tās krastos esošajiem daudzveidīgajiem un kultūrvēsturiskajiem objektiem , 

pievēršot vērību kādreizējo Gaujas plostnieku un koku pludinātāju darbiem un procesu apzināšanai, 

iekļaujot arī Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas un Zosēnu pagastus ar mērķi saglabāt Latvijas 

vēstures kultūras mantojumu un veicināt skolēnu, iedzīvotāju izglītošanu.  

− Pamatojoties uz 2017.gadā noslēgto sadarbības līgumu ar Vidzemes tūrisma asociāciju, 

turpinās sadarbība Interreg Igaunijas – Latvijas programmas projekta Nr. Est – Lat24 

“Green Railway”: Revitalization of former Narrow Gauge Railway lines through 

environmentally responsible tourism route īstenošana.  
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5. PERSONĀLS 

Jaunpiebalgas novada domē darbinieku personālvadība notiek centralizēti, ko veic novada 

domes administrācijā personāla speciālists. Kopumā novada domē uz 31.12.2019. novada domes 

iestādēs un struktūrvienībās strādāja  143 darbinieki. Vairāk nekā puse no darbiniekiem ir izglītības 

iestāžu darbinieki, kuriem seko administrācijas, kultūras iestāžu un bibliotēku darbinieki, 

darbinieki nodarbināti sociālā sfērā. Pārsvarā novada domes darbinieki ir sievietes no 30 līdz 55.  

2019.gadā tika izsludinātas vairākas pretendenta atlases, kopumā darba tiesiskās attiecības 

izbeigtas ar 21 darbinieku un darba tiesiskās attiecības uzsāktas ar 12 darbiniekiem. 

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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6. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
 

2019.gadā Jaunpiebalgas novada dome turpināja informēt novada iedzīvotājus par domes 

pieņemtajiem lēmumiem, realizētiem projektiem, kultūras, sporta un izglītības aktivitātēm novadā, 

izmantojot novada domes uzturētos informācijas kanālus – mājas lapu www.jaunpiebalga.lv, 

bezmaksas informatīvo izdevumu “Avīze Piebaldzēniem” un sociālo mediju Facebook.com.  

 Novada mājaslapa ir galvenais informācijas nodošanas kanāls, kurā tiek ievietota 

aktuālā informācija par novadu, novada norisēm, valsts pārvaldes iestāžu un nevalstisko 

organizāciju aktualitātes iedzīvotājiem un sadarbības partneriem. Mājas lapas uzturēšanā un 

aktuālās informācijas sagatavošanā tiek iesaistīti novada struktūrvienību, iestāžu vadītāji un 

speciālisti. 

 Mājas lapas skatījums kopumā 2019. gadā  bija 112 879, 56% lietotāji bija no datora, 

42% no telefona un 2% no planšetēm. Vidēji mēnesī lietojuši 1600 lietotāji, gadā 15423. 

 Komunikāciju sociālajos medijos izmanto Facebook.lv - 

https://www.facebook.com/jaunpiebalgasnovads/, kas ir pieejams kopš 2018.gada, kurā tiek 

ievietota dažādas svarīgas ziņas, atsauces uz mājas lapu par dažādām aktualitātēm, kurām būtu 

nepieciešama plašāka auditorija. 

 Daudzpusīga informācija ne tikai par saistošajiem noteikumiem un novada domē 

pieņemtajiem lēmumiem, bet arī par notikumiem novada izglītības, kultūras, sporta, tūrisma 

nozarēs, iestādēs, plānotajiem un īstenotajiem projektiem, kā arī cita noderīga informācija, tiek 

atspoguļota novada informatīvajā izdevumā “Avīze Piebaldzēniem”. Tas tiek izdots 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. 

 2019.gadā turpinās darbs pie Jaunpiebalgas novada tūrisma mājas lapas 

visit.jaunpiebalga.lv sakārtošanas. 

Komunikāciju sociālajos medijos aktīvi veic novada domes iestādes, uzturot sava iestāžu 

profilus Facebook.com. Visaktīvākie ir Jaunpiebalgas kultūras nams, Zosēnu kultūras un 

sabiedriskais centrs, Jaunpiebalgas vidusskola un Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola. 

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 

http://www.jaunpiebalga.lv/
https://www.facebook.com/jaunpiebalgasnovads/
http://www.jaunpiebalga.lv/
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izdevumu „Avīze Piebaldzēniem”, gan citus interneta resursus, kuros pieejama informācija par 

novadu un pašvaldību. 

Aktuālā informācija par paredzētajiem pasākumiem Jaunpiebalgas novadā tiek izvietota uz 

informācijas stendiem, kas atrodas administrācijas ēkā, pašvaldības iestāžu ēkās un novada 

teritorijā.  

2019.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”.  

Novadā darbojas vairāki pašdarbības kolektīvi – amatierteātris “Triksteri”, amatierteātris 

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

tēlotāja mākslas studija “Piebaldzēni”- ar 4 darbnīcām  (keramikas, tekstila, metāla 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. 
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7. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

 

Kā būtiskus nākamā gada darbības virzienus var minēt: 

• 2020. gadā pašvaldība turpinās piedalīties “Latvijas Valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla 

fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2019.” izsludinātajos konkursos ar saviem 

projektiem. 

• 2020. gadā pašvaldība turpinās piedalīties Eiropas Savienības ELFLA projektu konkursos 

ar saviem projektiem, sadarbojoties ar Cēsu rajona lauku partnerību. 

• 2020. gadā Jaunpiebalgas novada dome turpinās piedalīties valsts Kultūrkapitāla rīkotajos 

projektu konkursos.  

• 2020. gadā turpinās Eiropas Sociālā fonda projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jaunpiebalgas novadā”.  

• 2020. gadā turpināsies projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” 

realizācija ar Nodarbinātības valsts aģentūras līdzfinansējumu. 

• 2020. 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”.  

• 2020. gadā Jaunpiebalgas vidusskola turpinās piedalīties Eiropas Savienības ERASMUS+ 

programmas projektu konkursos. 

• Jaunpiebalgas vidusskolā 2020. gadā turpina īstenot Eiropas Sociāla fonda projektu 

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.  

• Jaunpiebalgas vidusskolā 2020. gadā tiek turpināts realizēt Eiropas Savienības 

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

satura aprobāciju. 

• 2020.gadā tiks pabeigta brīvdabas estrādes “Taces” fasādes vienkāršotā atjaunošana. 

• 2020.gadā tiks veikta gājēju ceļa izbūve gar Brāļu Kaudzīšu ielu, posmā no Gaujas ielas 

līdz piebraucamajam ceļam uz Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolu Jaunpiebalgā, 

Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā 

• Tiks veikti grants ceļu atjaunošana Jaunpiebalgas pašvaldības ceļiem. 

• 2020.gadā tiks organizēta jau 15. Izstāde – gadatirgus „Izvēlies Piebalgu!”. 
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• 2020.gadā Zosēnu pagasta Kultūras un sabiedriskā centrā turpināsies telpu remontdarbi, 

tiks veikts Lietus kanalizācijas(K-2) atjaunošanas darbi Skolas ielā 2, Melnbārži, Zosēnu 

pagasts, Jaunpiebalgas novads. 

• 2020.gadā tiks veikta Raiņa ielas apgaismojuma remonta Jaunpiebalgas ciemā 2.kārta 

• 2020.gadā tiks veikta vienkārtas virsmas apstrāde Dārza ielā, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas 

pagasts, Jaunpiebalgas novads. 

• 2020.gadā paredzēts siltumapgādes sistēmas remontdarbi Jaunpiebalgas vidusskolā Gaujas 

41, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas novadā; 

• Plānota asfaltbetona seguma izbūve no Gaujas ielas līdz sākumskolai Priežu ielā 8, 

Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā. 

• 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. 

• Sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, vīrusa COVID – 19 ietekmi un 

turpmāko situācijas attīstību ir atcelti vairāki 2020.gadā plānotie pasākumi. 
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8. PIELIKUMI 

 

1. Pielikums Nr.1 – 2020.gada 20.janvāra Jaunpiebalgas novada domes sēdes protokola 

Nr.2;1§ noraksts, lēmums Nr.8 „Par Jaunpiebalgas novada domes 2019.gada budžeta 

izpildi”, uz 1 lapas. 

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

3. Pielikums Nr.3 – 2020.gada 18.maija Jaunpiebalgas novada domes sēdes protokola Nr.9; 9 

§ noraksts, lēmums Nr.90 „Par 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu”, uz 1 lapas. 

 
  



Jaunpiebalgas novada domes 2019.gada publiskais pārskats 

 

36 

 

 

 

 

  



Jaunpiebalgas novada domes 2019.gada publiskais pārskats 

 

37 

 

  SIA „ ES AUDITS”  
Reģ. Nr.48503017501 

Saldū, Striķu ielā 15-1A, LV – 3801 
e-pasts : info@esaudits.lv,  telefons: 63881020 

 

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

Jaunpiebalgas novada pašvaldības domei 

Atzinums 

Mēs esam veikuši Jaunpiebalgas novada pašvaldības (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 
pievienotajā gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver: 

o pārskatu par finansiālo stāvokli 2019. gada 31. decembrī (bilance); 
o pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 

31. decembrī; 
o pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī; 
o naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī; 
o finanšu pārskata pielikumu, tai skaitā, finanšu pārskata posteņu skaidrojumu, grāmatvedības 

uzskaites principu aprakstu, gada pārskata sagatavošanas principu aprakstu un finanšu instrumentu 
risku pārvaldīšanas aprakstu.  

Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par 
Jaunpiebalgas novada pašvaldības finansiālo stāvokli 2019. gada 31. decembrī un par tā darbības 
finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī, saskaņā ar 
Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”. 

Atzinuma pamatojums 

Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mēs veicām revīziju, ievērojot Latvijā atzītos 
starptautiskos publiskā sektora revīzijas standartus (turpmāk - ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti 
šajos standartos, tālāk izklāstīti mūsu ziņojuma sadaļā “Revidenta atbildība par finanšu pārskata 
revīziju”. 

Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu 
padomes izstrādātā Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko 
Neatkarības standartu) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības 
prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai finanšu pārskata revīzijai. Mēs esam ievērojuši arī 
Revīzijas pakalpojumu likumā un Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksā (tostarp 
Starptautiskajos Neatkarības standartos) noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un 
objektivitātes prasības. 

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu 
pamatojumu mūsu atzinumam.  

Apstākļu akcentējums 

Pievēršam uzmanību finanšu pārskata pielikuma I. Bilances posteņu skaidrojums V10.piezīmei 

“Notikumi pēc bilances datuma” – par COVID-19 ietekmi (pārskata publiskošanas datumā),  kur 

sniegta informācija par COVID-19 izraisītās krīzes iespējamo ietekmi uz Pašvaldības turpmāko 

darbību. Šo apstākļu iznākumu pašlaik nav iespējams noteikt, bet Pašvaldības vadība uzskata, ka 

ietekme nebūs būtiska un Pašvaldības turpinās darbību. Mēs neizsakām turpmāku iebildi attiecībā 

uz šo apstākli. 
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Ziņošana par citu informāciju 

Pašvaldības vadība ir atbildīga par citu informāciju. Cita informācija ietver: 

o vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā; 
o budžeta izpildes pārskatu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā. 

Cita informācija neietver finanšu pārskatu un mūsu revidentu ziņojumu par šo finanšu 
pārskatu. Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz šo citu informāciju, un mēs nesniedzam 
par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to, kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā “Citas ziņošanas 
prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām”. 

Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to 
darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata vai no mūsu revīzijas 
gaitā iegūtajām zināšanām un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības. 

Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par 
Pašvaldību un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu 
pienākums ir par to ziņot. Mūsu uzmanības lokā nav nonākuši nekādi apstākļi, par kuriem šajā sakarā 
būtu jāziņo. 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām 

Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mūsu pienākums ir arī izvērtēt, vai vadības ziņojums 

ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība” prasībām. Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām 

procedūrām, mūsuprāt: 

o vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots  finanšu pārskats, sniegtā 

informācija atbilst finanšu pārskatam, un 

o vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19.jūnija noteikumu 
Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.  

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, atbildība par finanšu 

pārskatu 

Vadība ir atbildīga par finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, 
sagatavošanu saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada 

pārskata sagatavošanas kārtība” un par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, 

lai būtu iespējams sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas 

neatbilstības. 

Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt 

darbību, pēc nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju 

turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien nav plānota Pašvaldības 

pievienošana citai iestādei vai sadalīšana. 

Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, ir atbildīgas par Institūta finanšu pārskata 

sagatavošanas pārraudzību. 
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Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju 

Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdu 

vai krāpšanas izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. 

Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar 

ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai 

kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai 

visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, pamatojoties uz šo finanšu 

pārskatu. 

Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, mēs visā revīzijas gaitā izdarām profesionālus spriedumus un 

ievērojam profesionālo skepsi. Mēs arī:  

o identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdu dēļ 
radušās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā 
arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu 
atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas krāpšanas radītas neatbilstības, ir augstāks par kļūdu 
izraisītu neatbilstību risku, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, ar 
nodomu neuzrādītu informāciju, maldinošas informācijas sniegšanu vai iekšējās kontroles 
pārkāpumus; 

o iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu 
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par Institūta 
iekšējās kontroles efektivitāti; 

o izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku piemērotību un grāmatvedības aplēšu 
un attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību; 

o izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību un, 
pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā 
uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Institūta spēju turpināt darbību. 
Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu 
pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem. Ja šāda informācijas finanšu pārskatā nav sniegta, 
mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas 
iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Institūts 
savu darbību var pārtraukt; 

o izvērtējam vispārējo finanšu pārskata izklāstu, struktūru un saturu, tajā skaitā pielikumā 
atklāto informāciju un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo  tā pamatā esošos darījumus un 
notikumus; 

o mēs esam atbildīgi par Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam 
pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu.  

Personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, mēs cita starpā sniedzam informāciju par 
plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par 
būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kurus mēs identificējam revīzijas laikā. 

 
SIA “ES AUDITS”  

zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.160 

        

Edīte Sončika                 

zvērināta revidente, valdes locekle  

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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