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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 

01.01.2016. ir 636,4773 ha zemes. 
 

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 

2017.gada 
 

1. janvāri bija deklarēti 2293 iedzīvotāji, bezdarba līmenis uz 31.12.2017. – 3, 19% 

(reģistrēti bezdarbnieki – 45 iedzīvotāji). 
 

 Sadalījums pa darbaspējas vecuma grupām: 

▪ līdz darbaspējas vecumam (līdz 15 gadiem) – 305 iedzīvotāji (13.34%),
 

 

▪ darbaspējas vecumā 1474 iedzīvotāji (61.77%),
 

 

▪ pēc darbaspējas vecuma (virs 62 gadiem) 571 iedzīvotāji (24.89%).
 

 

 

 

pēc 
 
līdz 

darbaspējas darbaspējas 
vecuma; vecumam; 
24.89%    13.34% 

 

 

 

 

Darbaspējas 
vecumā; 
64,28% 
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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) un ar grozījumiem, kas izdarīti 21.01.2017. domes sēdē ar 

lēmumu Nr. 5 (protokols Nr.1) ).  

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. 

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. 

Jaunpiebalgas novada domes darbību un funkciju izpildi 2017.gadā nodrošināja 

sekojošas struktūrvienības: 
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Administrācija - sekretariāts, personāla speciālists, grāmatvedība, nekustamā īpašuma 

speciāliste, jurists, lauksaimniecības organizators, Zosēnu pagasta pārvalde, bērnu un 

jauniešu iniciatīvas centrs „Tagad”. 

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Zosēnu pagastā nodrošina Zosēnu 

pagasta pārvalde atbilstoši tās nolikumam. 

Lai nodrošinātu pašvaldības kompetencē esošo funkciju izpildi būvniecības un 

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

Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas) tika noslēgts 

Sadarbības līgums par novadu pašvaldību sadarbību atsevišķu funkciju veikšanai. Tajā 

noteikts, ka pašvaldības deleģē Amatas novada pašvaldību līgumā minēto funkciju izpildi, kā 

arī lemj par, tā sauktās, apvienotā būvvaldes un izglītības pārvaldes finansēšanas kārtību. 

Sadarbības līgums veiksmīgi tiek turpināts arī 2017.gadā. 

 

1.3. PAŠVALDĪBAS IESTĀDES UN DALĪBA DAŽĀDĀS SABIEDRĪBĀS 

 

 Jaunpiebalgas novada domes padotībā atbilstoši tās apstiprinātajiem nolikumiem 

2017.gadā darbojās šādas iestādes: Jaunpiebalgas novada administrācija, Jaunpiebalgas 

vidusskola ar filiāli, 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 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”, 
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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 

2017. gadā Jaunpiebalgas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi sastādīja 2 804 776 

EUR. Salīdzinot ar 2016. gadu, 2017. gada ieņēmumi kopumā palielinājušies par 266 687 

EUR (par 10.51%), t.sk. palielinājušies ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa par 78 

507 EUR ( par 8 48%), ieņēmumi no nekustāmā īpašuma nodokļa palielinājušies- par zemi 

par 9 213 EUR (par 8.45%), par ēkām nodoklis samazinājies par 303 EUR (par 2.62%), par 

mājokļiem nodoklis samazinājies par 515 EUR (par 5.69%), nenodokļu ieņēmumi 

palielinājušies par 38 131 EUR (par 186.15%), maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 

samazinājušies par 677 EUR (par 0.31%), saņemtie maksājumi palielinājušies par 142 332 

EUR (par 11.45%).  

Neskatoties uz to, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme palikusi 23%, ir pieauguši 

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

minimālā darba alga. 

Nenodokļu ieņēmumu izmaiņas veido: 

• ieņēmumi no uzņēmējdarbības palielinājums par 100% 

• ieņēmumu no pašvaldības īpašuma pārdošanas palielinājums par 205.57% 

• valsts, pašvaldību nodevas ieņēmumu palielinājums par 5.1% 

• naudas sodu un sankciju palielinājums 10.82% 

• pārējo nenodokļu ieņēmumu palielinājums par 224.07%. 

Savukārt maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas veido:  

•  samazinājums no ieņēmumiem no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem par 

5.74% 

• ieņēmumu palielinājums  no biļešu realizācijas par 6.34% 

• samazinājums no ieņēmumiem par nomu un īri 3.09% 

• izglītības pakalpojumu maksu palielinājums 4.66% 

• pārējo maksas pakalpojumu ieņēmumu pieauguma par 2.17% 

• pārējo pašu ieņēmumu samazinājums par 406.75%. 

Saņemtie maksājumi palielinājušies, jo: 

• dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda palielinājusies par 2.95% 
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• saņemtie transferti Eiropas Savienības struktūrfondu projektiem samazinājušies 

par 27.77% 

• pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem palielinājušies 

par 20.65% 

• pašvaldību budžeta transferti palielinājušies par 17.66% 

• pārējie valsts budžeta transferti samazinājušies par  72% 

• pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atsavinātām 

publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm samazinājušies par 

62.26%. 

 

Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžeta ieņēmumi 

Ieņēmumi 2014. gads 2015. gads 2016.gads 2017. gads 2018. gads  

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 817 887 892 550 925 748 1 004 255 1 076 320 

Nekustāmā īpašuma nodoklis par 

zemi 

96 231 102 915 109 053 118 266 107 000 

Nekustāmā īpašuma nodoklis par 

ēkām 

9 416 12 878 11 570 11 267 9 100 

Nekustāmā īpašuma nodoklis par 

mājokļiem 

7 510 8 307 9 058 8 543 7 000 

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un 

īpašuma 

12 1  1 856  

Valsts un pašvaldību nodevas 3 420 3 606 3 216 3 380 3 150 

Naudas sodi 4 765 162 300 504 300 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 3 797 1 951 5 547 17 976 600 

Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas 20 030 65 110 11 421 34 899 11 000 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

229 495 250 433 218 899 218 222 212 090 

No valsts budžeta daļēji finansēto 

atsavināto publisko personu un 

budžeta nefinansēto iestāžu transferti 

1000 2 500 5 300 2 000  

Valsts budžeta transferti 1 081 734 1 086 004 1 121 897 1 247 023 991 746 

Pašvaldību budžetu transferti 100 552 102 806 116 080 136 585 100 000 

Kopā 2 375 934 2 529 223 2 538 089 2 804 776 2 518 306 

Piesaistītie kredītresursi   497 002 400 000 296 800 
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Pamatbudžeta ieņēmumi 2017. gadā 
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2018. gada apstiprinātajā Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetā ieņēmumi sastāda 

2 518 306 EUR, t.sk. ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa – 1 076 320 EUR, 

nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi – 107 000 EUR, nekustāmā īpašuma nodoklis par 

ēkām – 9 100 EUR, nekustāmā īpašuma nodoklis par mājokļiem – 7 000 EUR, nenodokļu 

ieņēmumi – 15 050 EUR, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi – 212 090 EUR, 

transferti – 1 091 746 EUR. 

2018. gada pamatbudžetā ieņēmumi prognozēti par 10.21% mazāki, jo  valsts budžeta 

transferti pedagogu algām ir ieplānoti tikai līdz 01.09.2018, ieņēmumi no nekustāmā īpašuma 

nodokļa prognoze par 10.85% mazāka. 2018. gadā ir plānots ņemt ilgtermiņa kredītu no 

Valsts kases Jaunpiebalgas ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcijai posmā no Rūpniecības 

ielas pa Gaujas ielu līdz Kalna ielai. 154 000 EUR, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 

Jaunpiebalgā 12 800 EUR, siltumtrases izbūve Jaunpiebalgā uz Br. Kaudzīšu ielu 9 un 10, 

siltummezglu rekonstrukcija Jaunpiebalgā daudzdzīvokļu mājām 130 000 EUR. 
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Pamatbudžeta ieņēmumi 2018.gadā 

2017. gadā Jaunpiebalgas pašvaldības pamatbudžeta izdevumi sastādīja 3 050 673 

EUR. Salīdzinot ar 2016. gadu, izdevumi palielinājušies par  134 352 EUR (4.61%). 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2017.gadā izdevumi vispārējiem valdības dienestiem 

palielinājušies par 19 868 EUR (5.58%), sabiedriskai kārtībai un drošībai samazinājušies 

par 1 114 EUR (4.47%), izdevumi ekonomiskai darbībai palielinājušies par 442 053 

(2 514.09%), izdevumi bioloģiskai daudzveidībai un ainavas aizsardzībai palikuši 

nemainīgi, teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi palielinājušies par 14 554 

EUR (4.00%), izdevumi veselības aprūpei palielinājušies par 12 243 EUR (153.13%), 

sporta un kultūras izdevumi palielinājušies par 4 227 EUR (1.38%) izglītībai 

samazinājušies par 374 995 EUR (21.76%), izdevumi sociālai nodrošināšanai 

palielinājušies par 17 516 EUR (15.04%). 

2017. gadā izdevumi darba samaksai vispārējiem valdības dienestiem 

palielinājušies par 15 520 EUR. Algu izmaiņas galvenokārt saistītas ar minimālās algas 

palielināšanos.  

2017. gadā sabiedriskai kārtībai un drošībai samazinājušies, jo nepilnu gadu tika 

finansēts brīvprātīgais darbs- policista nakts dežūras. 

Izdevumi ekonomiskai darbībai palielinājušies, jo šajā gadā tika realizēta 

Jaunpiebalgas gājēju ielu rekonstrukcija. 

Teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas budžeta kapitālie izdevumi ir 

palielinājušies par 18 741 EUR. 
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Izdevumi veselības aprūpei palielinājušies, jo 2016. gadā uzsākta projekta 

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” realizācija. 

Savukārt kultūras finansējuma palielinājums saistīts ar kapitālo izdevumu 

pieaugumu. Par 24 873 EUR 

Jaunpiebalgas vidusskolas 2017. gada budžeta izdevumi palielinājušies par 132 

258 EUR, t.sk., izdevumi atalgojumam pieauguši par 83 421 EUR, komandējumu 

izdevumi par 15 468 EUR (projekti), kapitālie izdevumi par 41 154 EUR. Jaunpiebalgas 

mūzikas un mākslas skolas budžeta izdevumi samazinājušies par 503 087 EUR, jo 2016. 

gadā pabeigta skolas ēkas rekonstrukcija, savukārt izdevumi darba algām palielinājušies 

par 50 723 EUR. 

Izdevumi sociālai nodrošināšanai palielinājušies, jo palielinājušie izdevumi par 

ilgstošas sociālās aprūpes un rehabiltācijas pakalpojumiem par 13 392 EUR, 

palielinājušies sociālā dienesta kapitālie izdevumi (automašīnas iegāde) par 7 411 EUR. 

 

Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžeta izdevumi 

 

Izdevumi 2014.gads  2015.gads  2016. gads  2017. gads  2018. gads  

Vispārējie valdības dienesti 327 849 373 684 356. 040 375 908 455 510 

Sabiedriskā kārtība un drošība 15 114 18 461 24 896 23 782 34 406 

Ekonomiskā darbība 29 786 12 467 17 583 459 636 93 407 

Bioloģiskā daudzveidība un 

ainavas aizsardzība 

 451 601 601 602 

Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

340 069 394 591 363 957 378 511 747 594 

Veselība 3 987 9 369 7 995 20 238 20 540 

Sports, kultūra 285 457 247 918 305 336 309 563 327 135 

Izglītība 1 029 066 1 287 413 1 723 453 1 348 458 1 204 322 

Sociālā aizsardzība 96 510 92 090 116 460 133 976 181 604 

Kopā 2 148 689 2 436 444 2 916 321 3 050 673 3 065 120 

Kredītu atmaksas 130 532 82 353 68 894 93 681 106 939 
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Pamatbudžeta izdevumi 2017. gadā 

 
 

39.33%

10.22%

0.86%

15.40%

6.75%

0.06% 0.12% 0.02%
2.75%

21.34%

3.15%

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%

 
 
 
 

12.32%

0.78%

15.07%

0.02%

12.41%

0.66%

10.15%

44.20%

4.39%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

 
 
 

 

 



 

 

Jaunpiebalgas novada domes 2017.gada publiskais pārskats 

13 

 

Pamatbudžeta izdevumi 2018. gadā 
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2018. gada pamatbudžeta izdevumu daļā prioritārās jomas budžetā ir: 

* izglītība, 

* teritoriju un mājokļu apsaimniekošana. 
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2.2. SPECIĀLAIS UN ZIEDOJUMU BUDŽETS 

 

2017. gadā Jaunpiebalgas pašvaldības speciālā un ziedojumu budžeta ieņēmumi 

sastādīja 99 590 EUR. Salīdzinot ar 2016. gadu, 2017. gada tie samazinājušies par 6 224 

EUR (5.88%). 

Speciālā budžeta ieņēmumus veido: 

• Valsts budžeta transferti autoceļiem palikuši 2016. gada līmenī, 

• Ziedojumu budžeta ieņēmumu samazinājums par 84.57% 

• Dabas resursu nodokļa ieņēmumu palielinājums par 13.42% 

 

Jaunpiebalgas novada domes speciālā un ziedojumu budžeta ieņēmumi 

Ieņēmumi 2014. gads  2015. gads  2016. gads  2017. gads  2018. gads  

Nodokļu ieņēmumi 10 641 4 841 3 670 4 239 4 000 

Nenodokļu ieņēmumi 3 480     

Valsts budžeta transferti 83 064 87 232 94 112 94 112 96 847 

Ziedojumi 5 099 8 522 8 032 1 239 200 

Kopā 102 284 100 595 105 814 99 590 101 047 

 
Speciālā budžeta, ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi 2017. gadā 
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2018.gada Jaunpiebalgas novada domes speciālajā budžetā ieņēmumi sastāda 101 047  

 EUR.  
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Speciālā budžeta, ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi 2018. gadā 
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 2017. gada speciālā un ziedojumu budžeta izdevumi sastādīja 114 495 EUR. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu tie palielinājušies par 4 600 EUR (4.19%). 

Speciālā budžeta izdevumu palielinājums ir : 

• samazinoties ziedojumu budžeta ienākuma daļai samazinājušies arī izdevumi par 

87.94% 

• autoceļu fonda izdevumi palielinājušies par 10 353 EUR (10.35%), jo pieauguši 

izdevumi ceļu uzturēšanai par 46 458 EUR  (117.30%) un samazinājušies 

kapitālie izdevumi par 38 429 EUR (86.4%) 

• izdevumi vides aizsardzībai palielinājušies par 1 314 EUR (71.07%). 

 

Jaunpiebalgas novada domes speciālā un ziedojumu budžeta izdevumi 

Ieņēmumi 2014. gads  2015. gads  2016. gads  2017. gads  2018. gads  

Vispārējie valdības dienesti 5     

Ekonomiskā darbība 83 971 68 903 100 014 110 367 96 056 

Vides aizsardzība 3 356 885 1 849 3 163 3 605 

Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

1 889 381 1 1 696 

Sports, kultūra  2 090 7 176 6 476   

Izglītība 550 567 614 964 44 

Sociālā aizsardzība 871 552 908  1 

Kopā 92 731 78 364 109 862 114 495 100 402 
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Speciālā budžeta, ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumi 2017. gadā 
 
 

3.30% 0.78%

85.40%

5.06% 5.46%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Atalgojums Darba devēja
VSAOI,
pabalsti

Pakalpojumi Krājumi,
materiāli

Subsīdijas,
dotācijas,
pabalsti

Kapitālie
izdevumi

 

96.39%

2.76% 0.85%
0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Ekonimiskā
darbība

Vides
aizsardzība

Atpūta, kultūra,
reliģija

Izglītība Sociālā
aizsardzība

 
 

2018. gada Jaunpiebalgas novada domes speciālajā budžeta izdevumi sastāda 

100 402 EUR. 
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Speciālā budžeta, ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumi 2018. gadā 
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2.3. DEBITORI UN KREDITORI 

Jaunpiebalgas novada domes debitori pēc to rašanās laika uz 31.12.2017. 

Nr.p.k.  2013.g. un 

vecāki 

2014.g. 2015.g. 2016.g. 2017.g. Kopā 

2. Komunālie maksājumi 16 770 3 923 4 706 4 116 32 363 61 878 

3. Vecāku maksas par bērnudārzu 88     88 

5. Maksas par mūzikas un 

mākslas skolu 

67 20 30 72 1 107 1 296 

5. Futbola pulciņš 77 55 64 107  303 

6. Norēķini ar pircējiem un 

pasūtītājiem 

882 37 43 1 709 11 059 13 730 

 Bilances kopsumma 17 884 4 035 4 843  6 004 44 529 77 295 

Debitoru parādu summa salīdzinājuma ar 2016. gadu ir samazinājusies par 3.16%. 

2017. gada laikā ir samazinājušies nekustāmā īpašuma nodokļa parādi par 26.88%, 

komunālo maksājumu parādi par 2.5%, palielinājušies parādi par mūzikas un mākslas 

skolu par 22.15%, ieņēmumi par futbola pulciņu samazinājušies par  77.18%, norēķini ar 

pircējiem un pasūtītājiem samazinājušies par 5.08%.  

Jaunpiebalgas novada domei 2016. gadā ir izveidojušā ilgtermiņa prasības par 

pārdoto nekustāmo īpašumu 28 431 EUR. 

 2013.g.un 

vecāki 

2014.g. 2015.g. 2016.g. 2017.g. Kopā 

NĪN 2 613 742 1 020 2 341 8 112 14 828 

  

Jaunpiebalgas novada domes kreditori uz 31.12.2017. 

Nr.p.k.  Apmaksājams 

viena gada laikā 

Apmaksājami 

vēlāk kā pēc gada 

Kopā 

1. Aizņēmumi no Valsts kases 106 938 1 365 038 1 471 976 

2. Uzkrātās saistības procentu maksājumiem 

Valsts kasei 

970  970 

3. Uzkrātās saistības neizmantotajiem 

atvaļinājumiem 

67 504  67 504 

4. Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem 

un darbuzņēmējiem 

32 654  32 654 

5. Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem 18 220  18 220 

6. Norēķini par darba samaksu 41 397  41 397 

7. Norēķini par nodokļiem 27 778  27 778 

8. Pārējās īstermiņa saistības 363  363 

8. Saņemtie avansi 1 024  1 024 

9. Nākamo periodu ieņēmumi no ziedojumiem un 

dāvinājumiem 

344  344 
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10. Citi nākamo periodu ieņēmumi 744  744 

11. Avansā saņemtie transferti 97 164  97 164 

 Bilances kopsumma 395 100 1 365 038 1 760 138 

 

 Salīdzinot ar 2016. gadu kreditoru parādu summa ir palielinājusies par 16.27%. 

Palielinājusies aizņēmumu summa par 26.28%, uzkrātās saistības neizmantotajiem 

atvaļinājumiem par 5.04%, uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem par 47.94%, norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem par 36.25%, 

norēķini par darba samaksu par 11.74%. Savukārt norēķini par nodokļiem samazinājušies 

par 11.61%, avansā saņemtie transferti par 44.95%. 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 

31.12.17. 

Valsts kase Jaunpiebalgas vidusskolas sporta zāles 

celtniecība 

20.05.27. 142 287 78 329 

Valsts kase Jaunpiebalgas vidusskolas sporta zāles 

celtniecība 

20.05.26. 199 202 87 971 

Valsts kase Jaunpiebalgas vidusskolas sporta zāles 

celtniecība 

20.06.18. 112 834 7 762 

Valsts kase Jaunpiebalgas ūdenssaimniecības 1. kārta 20.10.31. 682 978 426 699 

Valsts kase Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas 

rekonstrukcija 

20.01.36. 497 002 471 215 

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

 Kopā  2 034 303 1 471 976 

 

Salīdzinot ar 2016. gadu aizņēmumu kopsumma ir palielinājusies par 306 320 EUR.    

  

2.4. KAPITĀLA VĒRTĪBA UN TĀ IZMAIŅAS 

 

Jaunpiebalgas novada domes kapitāla vērtība un tā izmaiņas 

Nosaukums Ieguldījums uz 

31.12.2016. 

(EUR) 

Izmaiņas 

(+;-) 

(EUR) 

Līdzda-lības 

daļa 

(%) 

Ieguldījums uz 

31.12.2017. 

(EUR) 

SIA „Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance” 11 395 466 100 11 861 

SIA „ZAAO 14 984  0.78 14 984 

Biedrība „Piebalgas reģionālais TIC” 285   285 

Nodibinājums „Vidzemes attīstības aģentūra” 1 636   1 636 

AS „CATA” 42 825  0.75 42 825 

Zosēnu kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība 34  0.03 34 
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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 

31.12.2013. 

EUR 

uz 

31.12.2014. 

EUR 

uz 31.12.2015. 

EUR 

uz 31.12.2016. 

EUR 

uz 

31.12.2017. 

EUR 

Dzīvojamās ēkas 20 485 66 716 63 123 59 921 48 332 

Nedzīvojamās 

ēkas 

1 454 151 1 483 672 1 491 223 2 198 478 2 164 441 

Transporta būve 1 479 640 1 218 736 1 093 890 999 720 1 338 972 

Zemes zem ēkām 

un būvēm 

  6 645 7 357 7 357 

Zeme 328 521 316 050 318 575 311 617 293 586 

Inženierbūves 3 248 139 3 036 484 2 809 763 2 630 557 2 408 280 

Pārējais 

nekustamais 

īpašums 

12 738 34 605 34 752 31 537 53 269 

Kopā 

nekustamais 

īpašums 

6 543 674  6 156 263 5 817 971 6 239 187 6 314 237 

 

 Salīdzinot ar iepriekšējā pārskata gada beigām,pašvaldības nekustamā īpašuma 

vērtība palielinājusies par 75 050 EUR jeb 1.20 %.  Palielinājums iegādāti īpašumi par 8 060 

EUR, izveidoti no jauna vai kapitāli remontētti par 522 306 EUR, inventarizācijas rezultātā 

bilancē uzņemti īpašumi par 8 127 EUR. Izslēgti no uzskaites īpašumi par 86 643 EUR 

nodoti īpašumi atsavināšanai par 49 253 EUR 
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Pašvaldības īpašumā (reģistrēts Zemesgrāmatā) ir 334.3258 ha zemes 176 926 EUR 

vērtībā  (52.53 % no visas bilancē esošās zemes). Pašvaldības valdījumā ir 302.1515 ha 

zemes ar bilances vērtību 124 018 EUR. 
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2.6. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA UN PROJEKTI 
 

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’’. Programma tiks aktualizēta 2018. gadā. 

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 
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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 

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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Nozīmīgākie projekti Jaunpiebalgas novadā 

 

2017.gadā Jaunpiebalgas novada dome realizēja sekojošus projektus: 

 

• 2017. gadā tika īstenots kultūras projekts “Latvijas Valsts mežu un Valsts 

Kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2017.” projekts 

“Mūzikas koks- laikmetīgās dejas zars”, sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu. 

 

• 2017. gadā tiek īstenots Valsts Kultūrkapitāla fonda Vizuālas mākslas nozares 

mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana” projekts “Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas mehāniskās valces 

iegāde metāla darbnīcai”.  

 

• 2017. gada vasarā uzsākts īstenot Eiropas Sociālā fonda projekts “Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jaunpiebalgas novadā”. 

Projekta realizācija paredzēta 36 mēnešiem. 

 

• 2017.gadā tika uzsākta Eiropas Savienības ELFLA projekta „Sporta un atpūtas 

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

AL18-A019.2202-000018, realizācija sadarbībā ar Cēsu rajona lauku partnerību. 

 

• 2017. gadā turpinājās projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” 

realizācija ar Nodarbinātības valsts aģentūras līdzfinansējumu. 

 

• 2017. gadā veiksmīgi tika turpināts 2009. gadā uzsāktais ES un NVA atbalstīto 

projektu “Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu 

iegūšanai un uzturēšanai”, iesaistot vidēji 4 Jaunpiebalgas novada iedzīvotājus katru 

mēnesi visa gada garumā. 
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• 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. 

 

• 2017. gadā tiek īstenots Jaunpiebalgas vidusskolā ERASMUS+ programmas 

1.pamatdarbības mobilitātes projekts “Moderna sola”.  

 

• Jaunpiebalgas vidusskolā tiek īstenots ERASMSUS + programmas 2.pamatdarbības 

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

 

• Jaunpiebalgas vidusskolā tiek īstenots ERASMSUS + programmas 2.pamatdarbības 

starpskolu stratēģiskās partnerības projekts “Playing and Acting Learning towards 

Science”.  

 

• Jaunpiebalgas vidusskolā 2017. gadā uzsāk īstenot Eiropas Sociāla fonda projektu 

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.  

 

• Jaunpiebalgas vidusskolā 2017. gadā tiek uzsākts realizēt Eiropas Savienības 

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

mācību satura aprobāciju. 

 

• 2017. gadā Jaunpiebalgas vidusskolā tiek realizēts NORDPLUS projekts Nr. NP JR-

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

differences”.  

 

• Uzsākta un pabeigta projekta- “Gājēju ceļa pārbūve Gaujas ielas posmā no Emīla 

Dārziņa ielas līdz dzelzceļa stigai un gar Rūpniecības ielu, Jaunpiebalga, 

Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novadā” rekonstrukcijai- 3700m garumā.  
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• 2017. gada vasarā tika veikti rekonstrukcijas darbi „Jaunpiebalgas vidusskolas ēkas 

pagraba daļas – ēdnīcas vienkāršotā atjaunošana” Gaujas ielā 41, Jaunpiebalgā, 

Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā. 

 

• 2017. gada vasarā tika iegādāti un uzstādīti 6 (seši) brīvdabas trenažieri pie 

vidusskolas, Gaujas ielā 41, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas 

novadā 

 

• 2017. gadā darbību turpināja Jaunpiebalgas novada domes nodibinājums “Solis 

Piebalgā”, kas veic no atkarību veicinošām vielām cietušo bērnu rehabilitāciju pēc 

Labklājības ministrijas un Sociālās integrācijas valsts aģentūras pasūtījuma uz līguma 

pamata. 

 

• 2017. gadā, realizējot LEADER projektu “Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas 

iespēju dažādošana Melnbāržu ciemā”, izveidots regbija un futbola laukums un bērnu 

rotaļu laukums Melnbāržu ciemā. 

 

• 2017. gadā turpinās ELFLA projekts “Jaunaudžu retināšana”.  

 

• 2017. gadā turpinājās Eiropas Savienības ELFLA projekts „Skatu torņa būvniecība 

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

lauku partnerību, kas turpināsies arī 2018. gadā. 

 

• Par pašvaldības budžeta līdzekļiem 2017. gadā tika veikts sanitāro mezglu un 

palīgtelpu remonts pirmsskolas izglītības telpās, klašu remonts Jaunpiebalgas 

vidusskolā, turpināti teritorijas labiekārtošanas darbi. 
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2.7. 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 2017. 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.  

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 Eiropas pilsētām.  
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3. 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. Darbinieku darba samaksa noteikta saskaņā ar 

vienoto amatu klasifikācijas sistēmu, balstoties uz Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra 

noteikumiem Nr.1651 „Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu un 

darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību” un 2010.gada 

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

Pārsvarā novada domes darbinieki ir sievietes, vecuma periodā no 35 līdz 55. Novada 

domē ir 72 štata vienības. 2017. gadā Jaunpiebalgas novada domē kopā ir strādājuši 192 

darbinieki.  

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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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
 

 

 

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

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

regulāri tiek sagatavota informācija Jaunpiebalgas novada domes mājas 

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

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

noteikumi, domes  lēmumi,  konkursu  nolikumi,  publiskie  gada  pārskati,  pašvaldības  

budžeta  apraksti, amatpersonu un darbinieku kontakti, darba laiki u.c. 2017.gadā pašvaldības 

mājas lapas saturiskā pilnveidošana notika atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām. 

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

saistošiem noteikumiem, tiek atspoguļota arī novada informatīvajā izdevumā 

“Avīze Piebaldzēniem”, kas tiek izdota vienu reizi mēnesī, un tā tirāža ir 800 eksemplāru. 

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

izdevuma  „Avīze Piebaldzēniem” numuri publicēti mājas lapā www.jaunpiebalga.lv. 

 2017. gadā tika aizsākta Jaunpiebalgas novada tūrisma mājas lapas 

visit.jaunpiebalga.lv izveide. Tā tiks pilnveidota 2018. gadā. 

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. 

2017.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”, Līgo svētki, tūrisma 

akcija “Tava diena Piebalgā”.  

http://www.jaunpiebalga.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 4 darbnīcām  (metāla, 

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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NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

 

Kā būtiskus nākamā gada darbības virzienus var minēt: 

 

• 2018. gadā pašvaldība turpinās piedalīties “Latvijas Valsts mežu un Valsts 

Kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2018.” izsludinātajos 

konkursos ar saviem projektiem. 

 

• 2018. gadā pašvaldība turpinās piedalīties Eiropas Savienības ELFLA projektu 

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

 

• 2018. gadā turpinās Eiropas Savienības ELFLA projekts „Skatu torņa būvniecība 

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

lauku partnerību. 

• 2018. gadā turpinās ELFLA projekts “Jaunaudžu retināšana”.  

 

• 2018. gadā Jaunpiebalgas novada dome turpinās piedalīties valsts Kultūrkapitāla 

rīkotajos projektu konkursos.  

 

• 2018. 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. 

 

• 2018. gadā trupinās Eiropas Sociālā fonda projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jaunpiebalgas novadā”. Projekta 

realizācija paredzēta 36 mēnešiem. 

 

• 2018. gadā turpināsies projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” 

realizācija ar Nodarbinātības valsts aģentūras līdzfinansējumu. 
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• 2018.gadā tiek turpināts Eiropas Savienības ELFLA projekta „Sporta un atpūtas 

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

AL18-A019.2202-000018, realizācija sadarbībā ar Cēsu rajona lauku partnerību. 

 

• Jaunpiebalgas vidusskolā 2018. gadā tiek turpināts ERASMSUS + programmas 

2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekts “Playing and Acting 

Learning towards Science”.  

 

• Jaunpiebalgas vidusskolā 2018. gadā tiek turpināts ERASMSUS + programmas 

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

Future”.  

 

• 2018. gadā Jaunpiebalgas vidusskola turpināsp iedalīties Eiropas Savienības 

ERASMUS+ programmas projektu konkursos. 

 

• Jaunpiebalgas vidusskolā 2018. 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. 

 

• 2018. gadā tiks 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.  

 

• Tiks organizēta jau 13. Izstāde – gadatirgus „Izvēlies Piebalgu!”. 
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• Nodrošināt visu novadā esošo izglītības iestāžu kvalitatīvu darbu, lai nepieļautu 

izglītojamo aizplūšanu uz citām skolām un lai piesaistītu audzēkņus no tuvējiem 

novadiem. 

 

• Veicināt sadarbību starp pašvaldību, novada uzņēmējiem un nevalstiskām 

organizācijām. 

 

• 2018. gada jūnijā Jaunpiebalgas novada teritorijā, “Vanagkalnā” norisināsies viens no 

taku skrējiena “Stirnu buks” posmiem. 

 

• 2018. gada jūlijā norisināsies ikgadējais velo pasākums “Pāri Piebalgas pakalniem”, 

kurš tiks organizēts kā festivāls. 

 

• 2018. gadā tiks organizēts volejbola turnīrs “Ķenča kauss”, kas sastāvēs no 4 

posmiem. 

 

• 2018. gadā tiks turpināts Eiropas Sociālā fonda projekts “Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jaunpiebalgas novadā”.  

 

• 2018. gadā Jaunpiebalgas novada deju kolektīvi, koris un Lietišķās tēlotājas studija 

“Piebaldzēni” piedalīsies Dziesmu un deju svētkos. 

 

• 2018. 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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6. PIELIKUMI 

 

1. Pielikums Nr.1 – 2018.gada 22.janvāra Jaunpiebalgas novada domes sēdes protokola 

Nr.1; 1.§ noraksts, lēmums Nr.1 „Par Jaunpiebalgas novada domes 2017.gada budžeta 

izpildi”, uz 1 lapas. 

 

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

 

 

Neatkarīgu revidentu ziņojums 
 

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks 

Jaunpiebalgas pašvaldības domei 
 

Mūsu atzinums par finanšu pārskatu 

Esam veikuši Jaunpiebalgas novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) 2017. gada pārskatā ietvertā 

finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver: 

Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumos Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 

minētās veidlapas (turpmāk – veidlapa): 
• 2017.gada 31.decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli –veidlapa Nr.1"Bilance", 

• 2017.gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem –veidlapa Nr.4-3, 

• Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskatu par 2017. gadu –veidlapa Nr.4-1, 

• Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2017. gadu –veidlapa Nr.2-NP, 

finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 

1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, 

grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu un finanšu pārskata skaidrojumu. 

Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Jaunpiebalgas 

novada pašvaldības finansiālo stāvokli 2017.gada 31.decembrī un par tās darbības finanšu 

rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī, saskaņā ar Ministru 

kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”. 
 

Atzinuma pamatojums 

Atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likumam mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā 

atzītiem finanšu revīzijām piemērojamiem Starptautiskajiem Augtāko revīzijas iestāžu standartiem 

(turpmāk – ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu 

ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju. 

Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu 

padomes izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (turpmāk – SGĒSP kodekss) prasībām 

un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu 

veiktajai finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī SGĒSP kodeksā un 

Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes 

prasības. 

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

mūsu atzinumam. 

 

SIA „ES AUDITS” 
Reģ. Nr.48503017501 

Saldū, Striķu iela 15-1A, LV – 3801 

e-pasts – info@esaudits.lv, telefons 
63881020 

mailto:info@esaudits.lv
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Ziņošana par citu informāciju 

Par citu informāciju atbild Pašvaldības vadība. Citu informāciju veido Vadības ziņojums, kas 

atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO. 

Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, un mēs 

nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā Citas 

ziņošanas prasības saskaņā ar 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 informācijas vai no mūsu 

zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības. 

Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par Pašvaldību 

un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir 

ziņot par šādiem apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo. 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar tiesību aktu prasībām 

Papildus tam, saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai 

Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 

1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 

Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 

• Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā 

informācija atbilst finanšu pārskatam, un 

• Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu 

Nr. 1115 

„Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 

Turklāt, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās vidi, mūsu 

pienākums ir ziņot, ja mēs vadības ziņojumā esam identificējuši būtiskas neatbilstības. Mūsu 

uzmanības lokā nav nonācis nekas, par ko šajā sakarā būtu jāziņo. 

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, atbildība par finanšu pārskatu 

Vadība ir atbildīga par tāda finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, 

sagatavošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115 „Gada 

pārskata sagatavošanas kārtība”, kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda 

saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot finanšu pārskatu, kas 

nesatur ne krāpšanas, ne kļūdas dēļ 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 vadība neplāno Pašvaldības 

likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā Pašvaldības 

likvidācija vai darbības izbeigšana. 

Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, ir atbildīgas par Pašvaldības finanšu pārskata 

sagatavošanas procesa uzraudzību. 
 

Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju 

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

krāpšanas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. 
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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 kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra 

atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz 

šo finanšu pārskatu. 

Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus 

spriedumus un saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī: 

• identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdas dēļ 

izraisītās 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 neatbilstības krāpšanas 

dēļ, ir augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas izraisītas neatbilstības, jo krāpšana var 

ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, informācijas neuzrādīšanu ar nodomu, 

informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus; 

• iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu 

konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu 

par Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti; 

• izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās 

vadības uzrādītās informācijas pamatotību; 

• 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 Pašvaldības 

spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā 

tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja 

šāda informācija 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 Pašvaldība savu darbību var pārtraukt; 

• izvērtējam vispārēju finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju un 

skaidrojumus pielikumā, un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata pamatā 

esošos darījumus un notikumus; 

• iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības iestāžu finanšu 

informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par 

Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par 

mūsu revidentu atzinumu. 

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, un, cita starpā, sniedzam 

informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, 

tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kādus mēs identificējam revīzijas laikā. 
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