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Domes priekšsēdētājas Karinas Putniņas ievadvārdi
Cienījamie Baldones pašvaldības publiskā pārskata lasītāji, pašvaldības publiskais pārskats ir
veidots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” prasībām un atspoguļo novada finansiālo stāvokli,
domes un tās struktūrvienību paveikto un plānus 2016. gadam.
2016. gadā pašvaldības budžeta līdzekļi nodrošināja visu pastāvīgo funkciju veikšanu, kā arī
investīcijas iestādēs un līdzfinansējumu projektos. Visi ieplānotie darbi tika paveikti ar plānoto
izdevumu ekonomiju un iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmuma plāna izpilde ļāva budžeta gadu
pabeigt ar finanšu līdzekļu atlikumu, taču salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu budžeta ieņēmumi bija
procentuālā izteiksmē mazāki, jo netika īstenota pašvaldības nekustāmā īpašumu Rīgā Lāčplēša
ielā 24 atsavināšana un ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kas ir galvenais pašvaldības
ieņēmumu avots, tikai decembra beigās sasniedza valsts garantētos 100%. Neskatoties uz to,
pašvaldības saimnieciskā darbība norit stabili un mērķtiecīgi.
2016. gadā turpināta Ceriņu parka rekonstrukcija un pilnībā atjaunota skulptūra “Māra”, īstenota
ielu apgaismojuma izbūve Jāņu, Draudzības, Ciršu un Sporta ielās, turpinājās kapitālā remonta
darbi PII „Vāverīte”, kapitāli izremontētas telpas un aprīkotas ar visu nepieciešamo mākslas skolai,
atjaunota vēsturiskā strūklaka pie mūzikas skolas un uzbūvēts malkas šķūnis. Turpinājās arī pilsētas
meliorācijas sistēmas sakārtošana un darbs pie domes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas,
turpinot logu nomaiņu, apkures sistēmas optimizācijas. 2016. gadā izstrādāts stadiona
rekonstrukcijas tehniskais projekts un sākts darbs pie kultūras centra rekonstrukcijas koncepcijas
izstrādes. Izstrādāts detālais plānojums industriālās teritorijas izveidei Klapu krogā. Liels darbs
veikts, veicot izpētes darbu iespējamajai ES fondu līdzekļu piesaistei. Lielāki un mazāki remontdarbi
veikti arī citās pašvaldības iestādēs. Šeit minēti tikai lielākie darbi, taču teritorijas un iestāžu
ikdienas uzturēšana prasa lielas rūpes un līdzekļus.
2016. gadā pašvaldībā deklarēto personu skaits ir pieaudzis. Kā pozitīvs fakts arī minams
jaundzimušo bērnu skaita pieaugums. Sociālais dienests turpināja pilnveidot sociālā atbalsta
sistēmu un visi skolēni kopš 2016. gada februāra saņem brīvpusdienas . Mūsuprāt, liels atspaids
ģimenēm ar bērniem ir bērnu pēcpusdienas centra darbība, kura materiāli tehniskā bāze tiek
pastāvīgi pilnveidota.
Aizgājušajā gadā turpināja darbu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, kas ļoti sekmīgi startēja
skatēs, kā arī festivālos un koncertos ārzemēs. Baldones novada sportisti ar labām sekmēm
piedalījās gandrīz visos Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes rīkotās spartakiādes veidos
un kopvērtējumā izcīnīja 6. vietu. 2016. gadā atkārtoti Pierīgas pašvaldību darbinieku sporta spēlēs
ieņēmām 1. vietu, kā rezultātā šogad sporta spēles atkal notiks pie mums. Lielu iedzīvotāju
atsaucību varējām vērot arī tradicionālajos pasākumos – novada dienās, kas 2016. gadā , tāpat, kā
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pēdējos gados, notika ar lielu vērienu un baldoniešiem un Baldones viesiem bez maksas bija iespēja
baudīt ne tikai pašu kolektīvu sniegumu, bet arī viesmākslinieku sniegumu. Liela aktivitāte tika
novērota arī dažādajās sporta aktivitātēs un pašdarbnieku koncertos, kā arī mācību iestāžu
rīkotajos pasākumos. Jau par tradīciju kļuvusi novada Goda pilsoņa godināšana un sakoptāko sētu,
lauku saimniecību un komercuzņēmumu sveikšana. 2016. gadā turpinājās tradīcijas – tūrisma
sezonas atklāšanas velobrauciens un sportistu sveikšana pasākuma “Sporta laureāts -2016.” laikā.
Baldones novada pašvaldības darbs arī turpmāk būs vērsts uz to, lai veicinātu novada ekonomisko
izaugsmi, sociālo stabilitāti un apzinātu un pēc iespēja pilnīgāk apmierinātu iedzīvotāju vajadzības.

Domes priekšsēdētāja

Karina Putniņa
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1.Vispārēja informācija
Baldones novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000031245
Juridiskā adrese: “Pārupes”,
Baldones pagasts, Baldones novads,
LV-2125

Teritorija
Baldones novada platība ir 179,1 kv.km, no tiem 5,2 kv.km aizņem pilsēta. Lielākās apdzīvotās
vietas Avoti, Vārpas, Pulkarne, Mercendarbe. Lauku teritorijā atrodas 4 dārzkopības un vasarnīcu
ciemati: „Sarma”, „Misas lauki”, „Kažoki”, „Rozītes”.
Baldones administratīvajā teritorijā ir 10 civilās kapsētas, 4 valsts aizsargājamie arheoloģiskie
pieminekļi, 1 vēstures piemineklis( sēravots), 2 kultūras pieminekļi un 6 vietējas nozīmes kultūras
pieminekļi, kā arī 9 vietējas nozīmes kultūrvēsturiski objekti.
Pēc zemes lietojuma mērķiem vislielākais īpatsvars ir mežsaimniecībai – 49,2%; lauksaimniecībai –
47,2%; vienģimeņu, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve aizņem 1,56% no visām teritorijām;
satiksmes infrastruktūras objekti - 0,02%; sabiedriskas nozīmes objekti – 0,93 %; daudzdzīvokļu
māju apbūve – 0,17%; ražošanas objekti - 0,3%; inženiertīkli 0,07%; komercapbūve- 0,3%; dabas
pamatnes un rekreācijas teritorijas- 0,02%; derīgo izrakteņu teritorijas – 0,03%; zeme zem
ūdeņiem- 0,2%. Zemes lietojuma mērķu sadalē būtiskas izmaiņas nav notikušas.
2016. gadā tika aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 1,5% apmērā no kadastrālās
vērtības, nepiemērojot nodokļa maksājumu pieauguma ierobežojumu 25% apmērā, kā arī atstāts
minimālais maksājums katram īpašuma nodokļa maksātājam EURO 7,00, saskaņā ar likumu “Par
nekustamā īpašuma nodokli”. Pēc Lauku atbalsta dienesta sniegtajiem datiem, ar nekustamā
īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5% apmērā tika aplikta neapstrādātā lauksaimniecībā izmantojamā
zeme 343 zemes vienībām (2015. gadā 372 zemes vienībām).
Nekustamā īpašuma ilgtermiņa izpirkšanai 2016. gadā nodots viens zemes īpašums par kopsummu
EUR 6100,- (nomaksa uz 3 gadiem) un viens dzīvokļa īpašums par kopsummu EUR 5500,- (nomaksa
uz 3 gadiem).
Notikusi viena meža cirsmas izsole, kopējā izcērtamā platība 2,14 ha – EUR 20500. 2016. gadā
Zemesgrāmatā uz Baldones pašvaldības vārda tika ierakstīti 19 nekustamie īpašumi ar kopējo
vērtību EUR 902682,25.
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Iedzīvotāji un nodarbinātība
2016. gada 1. janvārī Baldonē dzīves vietu bija deklarējuši 5694 (+97) iedzīvotāji, no tiem pilsētā –
2366 (+51), lauku teritorijā – 3328 (+46). Iekavās šeit un turpmāk dots salīdzinājums ar 2015. gadu.
Darba spējīgo iedzīvotāju īpatsvars sasniedz 64,49% (+0,9%), līdz darba spējīgam vecumam( 0-15
gadi) –18,06% (+ 0,2%), virs darba spējīgā vecuma- 17,39% (-0,15%) no kopējā iedzīvotāju skaita.
Pēc nacionālā sastāva iedzīvotāji sadalās sekojoši: 85,35% latvieši, lietuvieši – 1,19%, baltkrievi –
1,75%, krievi – 8,3%, 2,23% citas tautības, nav norādījuši tautību – 1,18%. Pēc valstiskās piederības
iedzīvotāji sadalās sekojoši: LR pilsoņi 5290 (94,52%), nepilsoņi – 276 (4,93%), citu valstu pilsoņi –
31(0,55%). Gada laikā būtiskas izmaiņas nacionālajā sastāvā nav notikušas. Baldonē 2016. gada
beigās dzīvoja 2767(+220) sievietes un 2767(-27) vīrieši. 2016. gadā Baldones novadā pēc
Iedzīvotāju reģistra datiem deklarēti 83 (+20) jaundzimušie un 73 (-2) mirušie, kā arī reģistrētas 26
(-2) laulības. Baldones novadā reģistrēto aktīvo uzņēmumu skaits ir 274, bet lielāko darba vietu
skaitu nodrošina ap 100 uzņēmumi un iestādes. Lielākais darba devējs ir Baldones dome kopā ar
pašvaldības iestādēm (405 strādājošie), VSAC „Rīga” Baldones filiāle (198 strādājošie), privātajā
sektorā: SIA „Dinda „un „Dzenis”, SIA „CMD”, SIA „Vīgranti”, SIA „Marnori”, SIA „Norsa G”, ZS
„Vecozoli”, SIA „Baldones lauki”, SIA “Mego”, SIA “Agrozona”, u.c. Bezdarba līmenis gada beigās
bija 3,1 %, kas ir otrs zemākais valstī.
Darbinieku skaits Baldones novada pašvaldībā (Baldones novada domes administrācijā, Pilsētas un
ceļu uzturēšanas dienestā, Bāriņtiesā, Bibliotēkā, Sociālajā dienestā, Sociālās aprūpes centrā
“Baldone”, Baldones Kultūras centrā, Pašvaldības policijā, Jauniešu centrā, Bērnu pēcpusdienas
centrā “Baltais ērglis”, Baldones vidusskolā, Baldones mūzikas pamatskolā, J.Dūmiņa Baldones
mūzikas skolā, Baldones mākslas skolā un Baldones pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte”) - gadā
vidēji 405.
No kopējā darbinieku skaita 79% ir sievietes, 21% - vīrieši. Pašvaldībā kopā darbā pieņemti -97
darbinieki, atbrīvoti -85, tai skaitā uz laiku vai konkrētu darbu nodarbinātie.
1.tabula “Darbinieku sadalījums pa vecuma grupām”
Sievietes
Vīrieši

Skaists (%)

Izglītība

Kopā:

20-30
16%
14%
16%

31-40
16%
16%
16%

Doktora
grāds

Maģistra
grāds

Bakalaura
grāds

1%

18%

17%

41-50
25%
23%
24%

2.tabula “Izglītība”
Augstākā,
Vidējā
augstākā,
profesionālā
profesionālā

27%

20%

6

51-61
28%
30%
29%

62 un vairāk
15%
17%
15%

Vidējā
vispārējā

Arodizglītība

Pamatizglītība

12%

3%

2%

2. Salīdzinošs pārskats par pašvaldības budžetu 2015.- 2017. gadam
3.tabula

Klasifikāci
jas kods

1.0.
2.0.
3.0.
4.0.

1.0.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.0.
2.1.

01.100
03.000
05.000
06.000
08.000
09.000
10.000

1.0.
2.0.
3.0.

Rādītāju nosaukums

Pamatbudžets
Ieņēmumi
Nodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta un pašvaldību budžetu
transferti
Izdevumi
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Procentu izdevumi
Dotācijas un sociālie pabalsti
Uzturēšanas izdevumu transferti
Kapitālie izdevumi
Pamatkapitāla veidošana
Finansēšana
Kredīta pamatsumma
Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās
Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi (+)
Izdevumi pēc pašvaldības funkcijām
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
Sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumi
Vides aizsardzība
Teritoriju attīstība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Speciālais budžets
Ieņēmumi
Nodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi
Valsts budžeta un pašvaldību budžetu
transferti
Izdevumi
Valsts autoceļu fonds
Dabas resursu nodoklis
Pārējie līdzekļi
Finansēšana
Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās
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2015.gada
izpilde

2016.gada
izpilde

2017.gada
plāns

EUR

EUR

EUR

5 244 285
3 605 085
132619
211705
1 294 876

5 760 736
3 517 995
536519
156185
1 550 037

6 429 135
3 862 261
632791
167250
1 766 833

6 268 973
4 800 011
4 475 576
2157
138822
183456
1 468 962
1 468 962

5 594 088
5 163 179
4 858 319
2199
174149
129052
430369
430369

6 403 654
6 048 836
5 661 249
100
251222
136265
354818
354818

203809
345727
198170
1 080 940
6 268 973
330332
138908
490128
564804
237470
3 949798
557533

145116
198170
219702
_
5 594 088
356873
161650
545031
571202
273908
3 220 780
464644

242183
219702
3000

105334
4204
_____
101136

112915
3807
_____
109108

113608
4500

123591
119086
3469
1036

85371
79637
4342
1392

199335
189850
4956
4529

76740
58483

58483
86027

86027
300

6 403 654
390 400
166310
563015
1 402 057
415530
2 942 387
523955

109108

Pamatbudžets
Ieņēmumi
2016. gadā budžeta ieņēmumi izpildīti par 98,09 %. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi
izpildīti par 100,68 %; nekustāmā īpašuma nodoklis - par 106,71 %, t.sk. par zemi-100,78 %, par
ēkām – 107,75 %, par mājokli-143,38 %.
Nenodokļu ieņēmumu plāns izpildīts par 64,70 %; soda naudas par 82,30 %; valsts un pašvaldību
nodevas 99,28 % apmērā no plānotā. Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas un
pārdošanas izpildīti par 61,21 % no plānotā. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 95,08 % apmērā
no plānotā. Transfertu maksājumi no valsts budžeta saņemti 95,77 % apmērā. No citām
pašvaldībām par mūsu skolu sniegtajiem pakalpojumiem saņemti maksājumi 88,05 % apmērā.
Mērķdotācijās no valsts budžeta saņemts finansējums no Izglītības un zinātnes ministrijas
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (1094391 EUR),
mācību literatūras iegādei (15063 EUR), 1.- 4. klašu izglītojamo ēdināšanai (56914 EUR). No
Kultūras ministrijas - Mākslas skolas (28545 EUR) un Mūzikas skolas (80119 EUR) pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. No Latvijas Nacionālā kultūras
centra finansējums māksliniecisko kolektīvu vadītājiem (2046 EUR). No Izglītības un zinātnes
ministrijas asistentu pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti (5970 EUR). No
Labklājības ministrijas finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personām, kurām
noteikta I un II invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurām izsniegts
atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību (15446 EUR). Mērķdotācija dziesmu un deju svētku
dalībnieku ēdināšanai (3009 EUR).
Pašvaldība no Eiropas savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem
(pasākumiem) saņēmusi 3433 EUR. Saņemti līdzekļi Eiropas Sociālā fonda projekta “Algotie
pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” ietvaros, nodrošinot bezdarbnieku nodarbināšanu pagaidu
darbos. No Sabiedrības integrācijas fonda saņemts atbalsts vistrūcīgākajām personām. No pārtikas
un veterinārā dienesta saņemts finansējums darbībām Āfrikas cūku mēra uzraudzības un
apkarošanas programmas realizācijai. Finansējums pašvaldības sociālajiem darbiniekiem
pasākuma “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās”.
Saņemta dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.
Kopā mērķdotācijās saņemti 1 450980 EUR.
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Izdevumi
2016.gadā kopējie pamatbudžeta izdevumi bija 50594088 EUR.
Līdzekļu izlietojums pēc ekonomiskās klasifikācijas: 52,73 % (2 949456 EUR) no visiem līdzekļiem
izlietoti pedagogu, pašvaldības iestāžu un dienestu darbinieku atalgojumiem (1); 13,17 % (736852
EUR) – darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (2); 0,04% (2091 EUR) komandējumiem un dienesta braucieniem (3); 0,37% (20392 EUR) – sakaru pakalpojumu apmaksai
(4); 5,45 % (304560 EUR) – komunālo pakalpojumu apmaksai (5); 1,06% (59499 EUR)
administratīvo izdevumu apmaksai (audits, veselības izdevumi darba ņēmējam, kursi, bankas
komisija u.c.) (6); 5.67 % (317148 EUR) - ēku, būvju, iekārtu, transportlīdzekļu remontiem un
nekustāmā īpašuma uzturēšanai (7); 0,17 % (9412 EUR)- informāciju tehnoloģiju pakalpojumiem
(8); 0,44 % (24688 EUR) – telpu, iekārtu, transportlīdzekļu un filmu nomai (9); 0,54% (30380 EUR)
- citiem pakalpojumiem (10); 0,11% (6306 EUR) – par saņemtiem finanšu pakalpojumiem (11);
7,03% (393352 EUR) -materiālu, energoresursu, biroja preču, saimniecisko materiālu u.c. iegādei
(12); 0,05 % (2885 EUR)- periodikas iegādei (13); 0,02 % (1297 EUR)- valsts nodevu maksājumiem
(14); 7,69 % (430369 EUR) - pamatlīdzekļu iegādei un kapitālai celtniecībai (15); 0,04 % (2199 EUR)
– kredīta procentu nomaksai un kredīta apkalpošanai Valsts kasē (16); 2,31% ( 129052 EUR) pašvaldību savstarpējiem norēķiniem (17); 3,11% (174150 EUR) – sociāliem pabalstiem (18).

1. attēls

Līdzekļu izlietojums pēc pašvaldību funkcijām
Līdzekļi izlietoti sekojoši: 57,57 % - izglītībai (1); 9,74 % - vides aizsardzībai (2); 10,21 % teritorijas
attīstībai (3); 6,38 % - izpildvarai (administrācija, deputāti, kredīta procentu) (4); 8,31 % - sociālajai
aizsardzībai (5); 4,90 % - atpūtai un kultūrai (t.sk. bibliotēkai) (6); 2,89% - sabiedriskai kārtībai (7).
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2. attēls

Speciālais budžets
Speciālais budžets ir budžeta daļa, kuru veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi. Baldones
novada pašvaldības speciālajā budžetā ietilpst no valsts autoceļu fonda saņemtie līdzekļi, dabas
resursu nodokļa maksājumi un personas ar ierobežotu rīcībspēju līdzekļi. Speciālā budžeta
ieņēmumi izpildīti par 99,39 % , t.sk. autoceļu fonds – 100 %; dabas resursu nodoklis – 84,60 %.
Speciālā budžeta izdevumi izpildīti 49,69 % apjomā, t.sk. dabas resursu nodoklis – 79,06 %; valsts
autoceļu fonda līdzekļi – 49,65 %; pārējie līdzekļi – 23,63 % apmērā. Pēc ekonomiskās klasifikācijas
kodiem speciālā budžeta līdzekļi sadalās sekojoši: 8,38 % - atalgojumi; 1,97 % - darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas; 0,01- sakaru pakalpojumu apmaksa: 5,09 % komunālo pakalpojumu apmaksa; 0,02 % - administratīvo pakalpojumu apmaksa; 22,60 % remontdarbu pakalpojumi; 1,35 % - īres un nomas pakalpojumi; 0,26- citu pakalpojumu apmaksa;
60,12 % - krājumu, materiālu, energoresursu un preču iegāde; 0, 20 % - nekustāmā īpašuma
nodoklis.
Valsts autoceļu fonda līdzekļi paredzēti Baldones novada ielu un ceļu apsaimniekošanai, ziemas un
vasaras kopšanas darbiem, grants ceļu un ielu uzturēšanai, asfalta bedrīšu remontam un ceļa zīmju
uzturēšanai. No valsts autoceļu fonda piešķirtiem līdzekļiem 2016.gadā veikti ikdienas uzturēšanas
darbi (sniega tīrīšana, greiderēšana, bedrīšu remonts). Atjaunotas ceļa zīmes un horizontālais ielu
krāsojums. Apstrādāts ceļa segums ar pretputekļa līdzekli Skolas, Krasta, Parka ielās, Ķeguma
prospektā un Liepu alejā. Tika nošķembotas Kļavu iela un Saules iela, Vārpu, Balku un Galiņu ceļš.
Greiderējamās kārtas atjaunošana Lapsēnu, Vārpu, Sniedžu ceļam, Blaumaņa, Pilskalna, Vītolu,
Vanagkalnu ielām un Ķeguma prospektam. Veikta Vanagkalnu, Mārsila un Dīķu ielas krustojuma
asfaltēšana. Saules ielas pieslēgums Rīgas ielai.
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Ziedojumi un dāvinājumi
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā bija 3354 EUR. Baldones novada dome 2016.gadā saņēmusi
3070 EUR ziedojumos no juridiskajām un fiziskām personām. Pārskata gadā izlietoti 5990 EUR (t.sk.
Ziemassvētku labdarības akcijas ietvaros rīkotos pasākumos un saldumu paciņās sociāli
mazaizsargātām ģimenēm ar bērniem, vientuļiem senioriem, cilvēkiem ar funkcionāliem
traucējumiem; senioru ansamblim tērpu iegādei). Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 434 EUR
Baldones novada bibliotēka saņēmusi dāvinājumu- grāmatas no fiziskām personām. Dāvinājums
no fiziskas personas – bērnu rotaļu laukums.
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3. Pārskats par aizņēmumiem (EUR)
4.tabula

Aizdevējs

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase

Kopā:

Mērķis

Baldones
vidusskolas
sporta zāles
pabeigšana
Baldones
vidusskolas
rekonstrukcijas
3.kārta
Līdzfinansējums
Kohēzijas fonda
projektam
Baldones PII
“Vāverīte”
rekonstrukcijapapildus
korpusa
celtniecības
uzsākšana

Līguma
parakstīšanas
datums
13.12.2006

Atmaksas
termiņš

Aizņēmuma
līguma summa

20.11.
2021.

313032

Pārskata
perioda
sākumā
147558

02.07.2008

20.02.
2023.

981782

20.03.2013

20.08.
2029.

17.09.2014

20.09.
2029.

-24593

Pārskata
perioda
beigās
122965

533779

-73625

460154

832380

644792

-46898

597894

1268000

1237757

3395194

2563886
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Palielinājums

Samazinājums

1237757

1080940

-145116

2418770

5.tabula “Galvojumi (EUR)”

Mērķis

Studējošā
kredīta
galvojums
Studiju
kredīta
galvojums
SEB
komerckredīt
a galvojums
Studiju
kredīta
galvojums

Aizņēmējs

Izsniegšanas
datums

R.Gerdts

17.08.2011.

E.Grieznis

Beigu
datums
14.07.2026.

Piešķirtā
kredīta
summa
20960

Kredīta
atlikums uz
31.12.2016.
15720

16.07.2012.

14.08.2024.

10078

8734

K.Šūpole

13.01.2014.

16.10.2014.

5763

1281

K.Šūpole

17.10.2014.

14.02.2029.

4482

1921

Kredīta slogs 2017. gadā ir 4,67% no pamatbudžeta līdzekļiem,
2018. gadā – 4,62%
2019. gadā - 4,58%
2020. gadā - 6,08%
2021. gadā – 6,04%, pie pieļaujamajiem 20%.

4. Pamatlīdzekļi, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
6.tabula

Pamatlīdzekļi - kopā
1. Zeme, ēkas, būves
2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
3. Pārējie pamatlīdzekļi
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto
būvniecība

12484762
11629329
60435
639036

Uz
pārskata
gada
sākumu
12810451
11955405
54124
636691

19459

22894

-3435

5. Bioloģiskie un pazemes aktīvi
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

135124
1379

134955
6382

+169
-5003

AKTĪVS

Uz pārskata
perioda
beigām

Izmaiņas (+,-)

325689
-326076
+6311
+2345

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtība ir samazinājusies
par 432298 EUR.

7.tabula

831532

Uz
pārskata
gada
sākumu
1263830

831532

1263830

Uz pārskata
perioda
beigām

AKTĪVS

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi - kopā
1. Līdzdalība radniecīgo
kapitālsabiedrību kapitālā (SIA Būks)

Izmaiņas
(+,-)
-432298
-432298

Baldones novada dome ir dalībniece Pierīgas novadu apvienībā, PPP biedrībā “Zied zeme”,
Latvijas kūrortpilsētu asociācijā, Latvijas pašvaldību savienībā, Latvijas pašvaldību izpilddirektoru
asociācijā, Bāriņtiesu darbinieku asociācijā.

5. Debitori
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitoru kopsumma samazinājusies par EUR 26058.
8.tabula

AKTĪVS
Debitori- kopā
1. Prasības pret pircējiem un
pasūtītājiem
2. Prasības par nodokļiem un nodevām
3. Uzkrātie ieņēmumi
4. Pārmaksātie nodokļi
5. Prasības pret personālu
6. Pārējās prasības

Uz pārskata
perioda
beigām
135192

Uz pārskata Izmaiņas
gada sākumu (+,-)
161250

-26058

22093

8949

+13144

84398
16109
9384
90
3118

122360
29938
0
3
0

-37962
-13829
+9384
+87
+3118

2016.gadā uzkrājumi samazinājušies, jo norakstīts uzkrājums SIA “Baldones veselības fonds ” par
21865 EUR, sakarā ar izslēgšanu no Komercreģistra 30.08.2016.
Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem gada beigās palielinājušās par 13144 EUR.
Lielākie debitoru parādi:
SIA “ Krīga” par telpu nomu
4860 EUR

Prasības par nodokļiem 84398 EUR, tai skaitā:
Prasības par nekustamā īpašuma nodokli ēkām un būvēm
Prasības par nekustamā īpašuma nodokli mājoklim
Prasības par nekustamā īpašuma nodokli zemei

9532 EUR
8607 EUR
66259 EUR

Nekustāmā īpašuma nodokļi salīdzināti ar nekustamo īpašumu datu bāzes uzskaites programmas
„NINO” datiem.
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6. Kreditori
Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, kreditoru kopsumma samazinājusies par
66479 EUR .
9.tabula

PASĪVS

Kreditori – kopā
1. Ilgtermiņa saistības
1.1. Ilgtermiņa aizņēmumi
2. Īstermiņa saistības
2.1. Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa
aizņēmumu īstermiņa daļa
2.2. Īstermiņa saistības pret piegādātājiem
un darbuzņēmējiem
2.3. Īstermiņa uzkrātās saistības
2.4. Pārējās īstermiņa saistības
2.5. Nākamo periodu ieņēmumi un
saņemtie avansi

Uz
pārskata
perioda
beigām
2758413
2176586
2176586
581827

Uz
pārskata
gada
sākumu
2824892
2418770
2418770
406122

-66479
-242184
-242184
+175705

242184

145116

+97068

26625

28212

-1587

182095
22

148902
22

+33193
0

130901

83870

+47031

Izmaiņas
(+,-)

7. Teritorijas plānojums un investīcijas
2016. gadā veiktas sekojošas pašvaldības lielākās investīcijas novada infrastruktūrā:
1. Teritorijas attīstība – 77385,88 EUR, t.sk.
Ceriņu parka labiekārtošanas darbi – 33808,27 EUR
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija – 42409,73 EUR
Pilsētas meliorācijas sistēmas atjaunošana – 517,88 EUR
Dažādu labiekārtošanas darbu veikšana – 650,00 EUR
2. Vidusskola – 81572,14 EUR, t.sk.
Katlu mājas rekonstrukcijas darbi – 64107,82 EUR
Dažādi remontdarbi – 3211,08 EUR
Centrālās ieejas fasādes atjaunošana – 14153,24 EUR
3. Mūzikas pamatskolā 43191,76 EUR, t.sk.
Malkas šķūņa būvniecības darbi – 19054,58 EUR
Dažādi remontdarbi - 2950,00 EUR
Strūklakas atjaunošana un labiekārtošana – 21187,18 EUR
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4. Mākslas skola – 158986,39 EUR
Telpu izbūve vidusskolas ēkā – 158686,39 EUR
Dažādi remontdarbi 300,00 EUR
5. PII „Vāverīte” - 113280,29 EUR, t.sk.
Esošās ēkas remontdarbi – 107430,29 EUR
Dažādi remontdarbi – 5850,00 EUR
6. Sociālās aprūpes centrs „Baldone” – 9747,94 EUR, t.sk.
Projektēšanas darbi – 2406,99 EUR
Dažādi remontdarbi – 7340,95 EUR
7. Sporta komplekss – 18223,70 EUR, t.sk.
Dažādi remontdarbi – 5111,00 EUR
Stadiona rekonstrukcijas sagatavošanas darbi – 13112,70 EUR
8. Īpašums „Mercendarbe” – dažādi remontdarbi 3500,00 EUR,
9.Kultūras centrs (kino) – 8957,90 EUR, t.sk.
dažādi remontdarbi – 1669,32 EUR
Kultūras centra pārbūves programmas izstrāde – 7289,04 EUR
10. Bibliotēka – 17285,51 EUR, t.sk.
Grīdas remonts – 16924,56 EUR
Dažādi remontdarbi – 360,95 EUR
11. Estrāde – dažādi remontdarbi – 1349,91 EUR
12. Domes administrācijas ēka – 15886,37 EUR, t.sk.
Energoefektivitātes paaugstināšana – 14968,25 EUR
Dažādi remontdarbi – 918,12 EUR
Kopā – 549367,79 EUR
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10.tabula “Baldones novadā ekspluatācijā nodotie būves”

Objekts vai objekti
Dzīvojamās mājas
jaunbūve
Dzīvojamā māja
rekonstrukcija
Saimniecības ēkas
Kabeļveikborda trase
Dārza mājas
Meža ceļš
Pirts
Vidusskola renovācija
Šķūnis mūzikas
pamatskolai
PII “Vāverīte” renovācija

Attīstītājs

Skaits

Privātpersona

11

Privātpersona

2
5
1
2
3
1
1

Privātpersonas
Privātpersona
Privātpersona
AS Latvijas valsts meži
Privātpersona
Pašvaldība
Pašvaldība

1

Pašvaldība

1

8. Dalība projektos
Īstenotie un plānotie pasākumi teritorijas attīstības plāna, attīstības programmas
īstenošanā
Jaunajā plānošanas periodā ir izdevies piesaistīt Eiropas struktūrfondu finansējumu nozīmīgiem
infrastruktūras projektiem, kas saistīti ar ceļu uzlabošanu, energoefektivitāti un
ūdenssaimniecību, kuru īstenošana noslēgsies 2020.gada nogalē. Rezultātā plānots uzlabot
Vārpu ceļa posmu Iecavas ceļš – Skaistkalnes šoseja. Attīstīt publisko infrastruktūru uzņēmējiem
Klapu kroga teritorijā, savienojot esošās iebrauktuves no valsts vietējā autoceļa V9 valsts
reģionālā autoceļa P89. Attīstīt publisko infrastruktūru uzņēmējiem Reiskatu ceļa posmā. Tiks
siltināta sociālā aprūpes centra “Baldone’’ ēka. Energoefektivitātes uzlabošanai finansējumu
konkursa kārtībā iespējams saņemt arī Domes administratīvās ēkas un Mercendarbes muižas
siltināšanai, gadījumā, ja veidosies rezerve pieejamajam fonda finansējumam. Ir norisinājies
projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā’’ priekšatlases konkurss,
kā rezultātā apstiprināts projekta idejas koncepts un norit darbs pie projekta iesnieguma
sagatavošanas un iesniegšanas Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā. Ūdenssaimniecības
projekta īstenošanas rezultātā pilsētā tiks izbūvēta kanalizācija, turpinot iepriekšējā plānošanas
periodā iesāktā ūdenssaimniecības projekta kārtu.
Finansējumu ir izdevies piesaistīt arī vairākiem sociāliem projektiem. Uzņēmējiem būs iespēja
pieteikt
pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu
darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo
konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Nozīmīgs ir Deinstucionalizācijas projekts,
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kas ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt,
nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē. Tā pat nozīmīga ir projekta
"PROTI un DARI!" īstenošana. Mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās,
nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki. Ņemot
vērā to, ka Eiropas finansējuma piesaistei noteikumu un kritēriju virzīšana un apstiprināšana,
saskaņošana institūcijās aizkavējās, finansējuma apgūšana valstī kopumā notiek ar aizkavēšanos,
kā rezultātā projektu ieviešana, īstenošana notiks sākot ar 2018.gadu.
Tabulā sniegta informācija par realizētajiem un iesāktajiem projektiem pašvaldībā 2016.gadā, un
par plānotajiem projektiem 2017.gadā, kā arī par nevalstisko organizāciju finansējuma piesaisti
LEADER programmas ietvaros, piesaistot finansējumu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai.

Pašvaldības realizētie un uzsāktie projekti 2016.gadā
11.tabula

N.pk.

Fonds

Kopējās
izmaksas
EUR

Publiskais
finansējums
EUR
Priekšatlasēs
piešķirtais
finansējums

Īstenošanas stadija

Ieviešana.
1.
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku
270 000,00
Īstenošana plānota
attīstībai
2018.gadā
Grants ceļu segumu atjaunošana Baldones novada lauku teritorijās, saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem Nr.475„Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā’’.
Projekta mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās,
lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Ņemot vērā MK noteikumos noteiktos kritērijus un
pasākuma mērķi, pašvaldība iepriekš minētos ceļu posmus ir noteikusi pēc šādiem kritērijiem: esošās
lauksaimniecības zemes (pie/ap ceļa zonu), uzņēmumu skaits teritorijā, intensitāte, apdzīvotība teritorijā.
Sapulce ar uzņēmējiem notika 2015. gada 17.septembrī. Pamatojoties uz domes 2015. gada 22.decembrī
Lēmumu Nr.17 12.§, prioritāri plānots pārbūvēt Vārpu grants ceļu posmā no Iecavas ceļš (Senču veikals) līdz
Skaistkalnes šosejai – 3 km garumā. Ceļam veikts Defekta akts un noslēdzies konkurss uz būvprojekta
izstrādi. Iepirkums uz būvniecību plānots 2017.gadā, savukārt būvniecība plānota 2018.gadā.
2.
Eiropas Reģionālās attīstības fonds
263 071,00
Vērtēšanā
Teritorijas Klapukrogā publiskās infrastruktūras attīstība. Uzlabot uzņēmējdarbības vidi investoru piesaistei
un darba vietu radīšanai, veicot investīcijas publiskās infrastruktūras attīstībā un pieejamībā Klapukroga
industriālajā teritorijā, kas ir ceļa ar asfalta segumu izbūve 500 metru garumā, saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 593 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa
"Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši
pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo
uzņēmēju vajadzībām". Projekts apstiprināts projektu priekšatlasē. 2017.gadā tiks gatavota projekta
iesnieguma ar pielikumiem t.sk. būvprojekta, iesniegšana Centrālajā līgumu un finanšu aģentūrā.
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3.

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

-

102 000,00

Vērtēšanā

Uzņēmējdarbībai publiskās infrastruktūras – Reiskatu ceļa attīstība pie Marnoriem. Projekta mērķis ir
uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība teritorijā starp P89 un Ziemeļu
ceļu - Reiskatu ceļa posma pie Marnoriem pārbūve 500 metri ar asfalta segumu, saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 593 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā
atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības
attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām". Projekts apstiprināts projektu priekšatlasē un tika sagatavota
projekta iesnieguma ar pielikumiem t.sk. būvprojekta, iesniegšana Centrālajā līgumu un finanšu aģentūrā.
Iesniegšana
4.
Eiropas Reģionālās attīstības fonds
157 500,00
vērtēšanai
29.11.2017
Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās, saskaņā
Ministru kabineta noteikumiem Nr.152 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2.
specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt
energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās". Tika
sagatavoti un priekšatlases konkursu izturēja trīs projekti, kas paredz energoefektivitātes uzlabošanu
sociālajam aprūpes centram “Baldone’’, Mercendarbes muižai un pašvaldības administratīvajai ēkai Pārupes
ielā 3. Finansējums tika piešķirts energoefektivitātes uzlabošanai sociālajam aprūpes centram “Baldone’’.
2017.gadā tiks gatavota projekta iesnieguma ar pielikumiem t.sk. būvprojekta, iesniegšana Centrālajā
līgumu un finanšu aģentūrā.
5.
Kohēzijas fonds
2 753 923,00
Iesniegšana
vērtēšanai
04.08.2017
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.
403 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas".
Projekts apstiprināts projektu priekšatlasē un 2017.gadā tiks sagatavota projekta iesnieguma ar pielikumiem
t.sk. būvprojekta, iesniegšana Centrālajā līgumu un finanšu aģentūrā. Iepirkums uz būvprojekta izstrādi
izsludināts.
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku
N/A
34 927,20
Ieviešana.
6.
attīstībai
Īstenošana plānota
2018.gadā
Skatu tornis Baldonē.
Kopprojekts ar SIA Riekstu kalns un Latvijas valsts Izglītības un zinātnes ministriju. Publiskās
infrastruktūras attīstīšana un pieejamība novadā, kas veicinās brīvā laika iespēju dažādošanu,
uzņēmējdarbību, novada atpazīstamību. Tornis tiks izbūvēts augstumā līdz 20 metriem, konstrukcija
metāla. Pamatojoties uz Baldones novada domes 1015. gada 29.septembra Lēmumu Nr.12 14.§Par
projekta “Skatu tornis Baldonē’’ idejas atbalstu, 2016. gada 17.martā SIA Riekstu kalns un Baldones
novada dome, noslēdza sadarbības līgumu Nr.1-28/23 par publiski pieejamas infrastruktūras – skatu torņa
izveidošanu un uzturēšanu.
7.
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku
attīstībai
4 893.90
4 404.51
Realizēts
Baldones novada jauniešu centra telpu labiekārtošana un aprīkojuma iegāde.
Centrs dibināts 2016.gada 16.februārī - Lēmums Nr.2 13§. Baldones novada jauniešu centrs tika daļēji
labiekārtots par pašvaldības finansējumu, taču tas nav bijis pietiekams, lai pilnvērtīgi realizētu iecerēto.
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Projekta ietvarā tika labiekārtotas Baldones jauniešu centra telpas, iegādāts aprīkojums, lai centrs spētu
nodrošināt jauniešu iniciatīvas. Projekta ietvaros tika iegādātas mēbeles: galdi, skapji un biroja tehnika,
piemēram, datori, projektors, multifunkcionālā iekārta.
8.
Meža attīstības fonds
400,00
400,00
Realizēts
Meža dienas 2016.
Projekta ietvaros veikta Ceriņu parka, Rīgas ielā 54, Baldone apzaļumošana, izveidojot jaunas dobes.
3 gadu laikā projekta ietvaros plāno sakārtot 2 objektus.
1)Ceriņu parks, Rīgas iela 54, Baldone – stādījumu atjaunošana.
Pašvaldība laika periodā no 2016.-2017. gadam plāno veiktu stādījumu atjaunošanu.
2)Jauna parka (zaļās zonas) izveide Saules/Rīgas ielas 22 krustojumā Baldonē – stādījumu iegāde. Teritorija
atrodas pie Saules/Rīgas ielas krustojuma - zīmes “Baldone’’. Līdz šim pašvaldība veikusi Saules ielas
rekonstrukciju - ceļmalu un meliorācijas grāvju un teritorijas atkrūmošanu. Pašvaldība plāno izveidot
zonas ar soliņiem; uzstādīt informatīvo stendu viesiem, tūristiem; uzstādīt tualetes; izveidot apstādījumu
zonas. 2018. gadā Meža dienu ietvaros plānots veikt apstādījumus.
Ieviešana.
9.
Eiropas Sociālais fonds
Īstenošana plānota
līdz
31.12.2022.
Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem Baldones novadā, saskaņā
ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.313 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu
dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem"
9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" .
Pasākuma mērķis ir palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā
un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem. Projektu
īsteno Rīgas plānošanas reģions un Baldones novada pašvaldība ir viens no 34 sadarbības partneriem.
2016.gada 26.februārī parakstīts sadarbības Līgums Nr.1-28/21.
Ieviešana.
10.
Eiropas Sociālais fonds
Īstenošana plānota
līdz
31.12.2022
Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci Baldones novadā, Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 474 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot
nodarbināto personu profesionālo kompetenci". Specifiskā atbalsta mērķis ir pilnveidot nodarbināto
personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus
pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Projekta
īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra, nodomu protokols ar pašvaldību, kā sadarbības partneri
parakstīts 2016.gada 5.septembrī.
Ieviešana.
11.
Eiropas Sociālais
Īstenošana plānota
fonds
20 334,60
līdz
31.10.2018
Projekts "PROTI un DARI!". Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti
izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības
attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras
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īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī
nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
PAŠVALDĪBAS PLĀNOTIE PROJEKTI 2017.GADĀ
Vērtēšanā no
2017.gada 3.maija

12.

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku
10 505,22
9 454,70
attīstībai
Publiska sporta aktivitāšu laukuma izveide jauniešiem. Labiekārtots āra sporta aktivitāšu laukums, veicinot
Baltās pils parka un tā apkārtnes attīstību un labiekārtošanu, lai dažādotu brīvā laika aktivitātes Baldones
novadā, uzlabojot vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti un pilnveidojot publiski pieejamo aktivitāšu
daudzveidību. Projekta rezultātā paredzēts uzstādīt basketbola un volejbola laukumu, velo novietnes, ielu
vingrošanas laukumu (6 dažādi elementi):pievilkšanās stieni trīs augstumos; līdztekām; zviedru sienu ar
divām sekcijām; pumpēšanās stieni trīs augstumos; vēderpreses soliņu; horizontālās trepes.
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku
Vērtēšanā no
13.
attīstībai
4 649,43
4 184,49
2017.gada 3.maija
Tehniskās bāzes nodrošināšana bērnu pēcpusdienas centram “Baltais ērglis”.
Nodrošināt tehnisko bāzi bērnu pēcpusdienas centram “Baltais ērglis”, lai veicinātu bērnu brīvā laika
lietderīgu un saturīgu aktivitāšu dažādošanu un pieejamību, bērniem saistošā un mūsdienīgā veidā,
organizējot nodarbības animācijas filmiņu veidošana Stop Motion tehnikā (videoklipu veidošana no daudzu
fotogrāfiju virknējuma). Šobrīd centram nav tehniskā bāze - multifunkcionālā iekārta, fotoaparāts,
projektors ar ekrānu un skaņas tehniku, datori, gan stacionārs, gan pārnēsājams, lai nodrošinātu aktivitāti,
tādēļ to plānots iegādāties projekta ietvaros.
Vērtēšanā no
14.
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku
9 455,06
8 509,55
2017.gada 3.maija
attīstībai
Pārvietojamas skatuves iegāde pašdarbības kolektīviem.
Pārvietojamas skatuves iegāde, lai nodrošinātu Baldones novada pašdarbības kolektīviem un
viesmāksliniekiem atbilstošas uzstāšanās iespējas dažādās publiskās pasākumu norises vietās.
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku
attīstībai
27 639,39
19 347,57
Vērtēšanā no
15.
2017.gada 3.maija
Dienas centra izveide pakalpojuma pieejamībai.
Nodrošināt pakalpojuma pieejamību novada senioru, invalīdu, sociāli maznodrošinātu un/vai sociāli
mazaizsargātu personu, bezdarbnieku un pieaugušo personu ar funkcionālajiem traucējumiem piedalīšanos
Baldones novada sabiedriskajā dzīvē, uzlabojot dzīves kvalitāti, kā arī zināšanu un prasmju apguvi, kas
nodrošina iespēju integrēties sabiedrībā, bagātināt sociālo dzīvi un palielināt savas pašapkalpošanās spējas,
izveidojot Dienas centru. Centra izveidei paredzētās telpas atrodas ēkas sociālā aprūpes centra “Baldone”,
pirmā stāva telpās, Iecavas ielā 4, Baldonē. Projekta aktivitātēs plānots izremontēt un labiekārtot dienas
centra izveidei paredzētās telpas – nodarbību telpu, noliktavu, tualeti, gaiteni un koridoru, veidojot
kompleksu dienas centra telpu vidi, nodrošinot ērtu piekļuvi arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Centru
paredzēts aprīkot ar mēbelēm un nelielu virtuvi ar nepieciešamo sadzīves tehniku.
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku
Vērtēšanā no
16.
attīstībai
9 946,20
8 951,58
2017.gada 3.maija
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Airēšanas sporta attīstības veicināšana.
Attīstīt airēšanas sportu, nodrošinot pilnvērtīgus treniņus ar mūsdienām atbilstošu inventāru – laivām,
tādējādi dodot iespēju Baldones novada laivošanas entuziastiem startēt Eiropas čempionātos un Pasaules
čempionātos, spēcinot VRG teritoriju kopumā, un iedvesmot ikvienu gribētāju pievērsties laivu sportam un
veidot labu pieredzes un treniņa bāzi, izaugsmei profesionālajā sportā. Mērķa īstenošanai paredzēts
iegādāties piecas K1 un četras C1 airēšanas laivas ar kājbalstiem un sēdekli, komplektā ar airi, laivas
priekšautu, peldvesti un ķiveri.
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku
32293,41
22605,39
Vērtēšanā no
17.
attīstībai
2017.gada 3.maija
Publiska multifunkcionāla laukuma izbūve.
Izbūvēt publisku multifunkcionālu laukumu sporta aktivitāšu organizēšanai un āra nodarbību vadīšanai
visiem Baldones novada aktīvās atpūtas cienītājiem, kā arī Baldones vidusskolas skolēniem. Projektā
paredzēta laukuma cietā seguma izbūve un daļēja tā aprīkošana. Publiska multifunkcionāla laukuma izbūve
ir paredzēta pie Baldones vidusskolas un sporta kompleksa ēkām, izmantojot dabas slidotavas esošo
infrastruktūru – apgaismojumu un bortus.
INFORMĀCIJA PAR BIEDRĪBU BALDONES NOVADĀ APSTIPRINĀTAJIEM PROJEKTIEM ĪSTENOŠANAI
2016.GADĀ
N.pk.
Biedrības
Fonds
Kopējās
Publiskais
Īstenošanas stadija
nosaukums
izmaksas
finansējums
EUR
EUR
Biedrība
Eiropas
9 948,00
8 953,20
Notiek projekta
1.
“Degsme 99”
Lauksaimniecības
īstenošana
fonds lauku attīstībai
Tautas tērpu iegāde Baldones senioru deju kolektīvam "Degļi". Projekta mērķis ir nodrošināt Baldones
pirmspensijas un pensijas vecuma iedzīvotājiem iespēju piedalīties dažādos sabiedriskos pasākumos
Baldonē un citur Republikā, t.sk. 2018.gada Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos, kā arī iespēju
pārstāvēt Baldones novadu un Latvijas valsti ārpus tās robežām kā senioru deju kolektīva "Degļi"
dalībniekiem, iegādājoties 2 novadu, sievu (kopā 24 komplektus) un vīru (kopā 24 komplektus) dejošanai
atbilstošus tautas tērpus un apavus līdz 2017.gada augustam jaunas deju sezonas uzsākšanai.
Eiropas
Lauksaimniecības
2.
fonds lauku attīstībai 9845,00
8860,50
Notiek projekta
īstenošana
Galvenais, lai siltas kājas. Projekta ietvaros paredzēts iegādāties ģērbtuvi - moduļu mājiņu ar siltinātiem
griestiem un grīdu, lai nodrošinātu bērniem, jauniešiem un amatieriem iespēju pirms treniņnodarbības
siltumā un sausumā pārģērbties no ikdienas drēbēm uz treniņnodarbības drēbēm (jāšanas sporta bikses bridžas, zābaki, krāgas, aizsargveste, cimdi, aizsargķivere).
Eiropas
Kokļu mūzikas
Lauksaimniecības
9845,00
8860,50
Notiek projekta
3.
biedrība
fonds lauku attīstībai
īstenošana
“DZĪTARI’’
Materiālās bāzes izveide kokļu ansamblim DZĪTARI.
Projekta ietvaros kokļu ansambļa DZĪTARI vajadzībām tiks iegādāti 11 tautas tērpi, kā arī mūzikas instrumenti
(basa kokle, koncertkokle un etnogrāfiskā kokle), lai nodrošinātu pilnvērtīgāku un kvalitatīvāku ansambļa
darbību.
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4.

Jātnieku sporta
klubs
“Mežastrazdiņi”

Eiropas
9041,22
8137,10
Notiek projekta
Lauksaimniecības
īstenošana
fonds lauku attīstībai
Lai ceļš ir drošs un patīkams. Projekta ietvaros paredzēts iegādāties I zirgu pārvadāšanas piekabi - treileri,
lai atbalstītu bērnus, jauniešus un amatierus (pieaugušie, kuriem ir pamatdarbs, bet jāšanas treniņi nav
regulāri. Jāšanas sports ir veselīga brīvā laika pavadīšana), kuri vēlas nodarboties ar šo skaisto sporta veidu
trenēties un parādīt savus sasniegumus citiem, izbraucot uz treniņsacensību un sacensību norises vietām.

9. Plānošanas dokumenti
Baldones novadā ir spēkā 2013. gada 9. janvārī domes apstiprinātais Baldones novada teritorijas
plānojums 2013.-2024. gadam. 2016. gada 27. septembrī šajā dokumentā veikti grozījumi un no
tā izņemta nacionālas nozīmes transporta infrastruktūrai nepieciešamā teritorija.
2016. gada 30. augustā apstiprināts lokālplānojums teritorijai Klapu krogā. 2012. gada
19.septembrī dome apstiprināja novada attīstības programmu 2013.-2020. gadam. 2016. gada
21. novembrī tika pieņemta zināšanai “Attīstības programmas ietekmes ziņojums 2015. gadam”,
kas satur arī nepieciešamos papildinājumus rīcības programmai.
Baldones novadā ir spēkā “Ilgtspējas attīstības stratēģija 2030.”

10. Pašvaldības vadības pilnveidošana un iedzīvotāju informētība
No 2013. gada 18. jūnija domē darbojas 15 deputāti no 4 sarakstiem: politiskās partijas „Reģionu
alianse” - 8, politiskās partijas “Vienotība” – 3,politisko partiju apvienības “Visu Latvijai/TB/LNNK”
– 3 un politiskās partijas “Sadarbība” – 1. Izveidotas 3 komitejas: finanšu-attīstības, sociālo
jautājumu, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja. Pašvaldības mājas lapā tiek publicēti
amatpersonu ikmēneša ienākumi pēc nodokļu nomaksas un budžeta izpilde, kā arī domes sēžu
audio ieraksti. Veikta darbinieku ikgadējā atestācija – darba novērtējums. Nepārtraukti tika
paaugstināta darbinieku kvalifikācija – 89 (+ 27) reizes apmeklēti kursi un semināri, neskaitot
mācību iestāžu pedagogu kvalifikācijas celšanas kursus un seminārus. Vienkāršota nekustāmā
īpašuma nodokļu parādu piedziņas procedūra, likumā “Par nekustāmā īpašuma nodokli”
paredzētajos gadījumos, dodot tiesības pieņemt lēmumu nekustāmā īpašuma nodaļai. Attīstības
nodaļa apkopu informāciju par investīcijām, veido investīciju teritoriju datu bāzi un karti, attīsta
interaktīvās saites ar sabiedrību, īsteno infrastruktūras sakārtošanas u.c. projektus. . Attīstības
nodaļas darbinieki ir izveidojuši arī pašvaldības profilu facebook.lv, kurā arī iedzīvotāji aktīvi
izsaka savu attieksmi pret pašvaldībā notiekošo. Pašvaldībai ir arī savs twitter konts. 2016. gada
oktobrī tika organizēts uzņēmēju forums.
Iedzīvotāju informēšana par aktualitātēm notiek ar bezmaksas informatīvā izdevuma „Baldones
Ziņas” starpniecību, kas 2016. gadā tika izdots reizi mēnesī 2000 eksemplāru metienā un lasāms
arī pašvaldības mājas lapā. Aktuālā informācija pieejama arī pašvaldības mājas lapā www.
baldone.lv., kas regulāri tiek atjaunota un papildināta ar informāciju. Lai atvieglotu komunikāciju
ar domi un tās iestādēm, pašvaldības mājas lapā ir ievietoti arī pieteikumu, iesniegumu u.c.
dokumentu paraugi. Ir dota arī iespēja elektroniski uzdot savu jautājumu domei un saņemt
atbildi. 2016. gadā domes priekšsēdētāja un citas amatpersonas atbildēja uz 67 elektroniski
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uzdotiem jautājumiem. Komunikācija notiek arī izmantojot domes e-pastu. Domes darbiniekiem
ir ieviests e-paraksts. Aktuālā informācija tiek izvietota arī uz 11 informācijas stendiem novadā.

11. Plānotie darbi 2017. gadā
2017. gadā plānoti remonta un celtniecības darbi kopsummā par 506696,50 EUR.
Lielākie no tiem ir:
1.Teritorijas attīstība:
- Ceriņu parka rekonstrukcijas turpināšana ;
- ielu apgaismojuma izbūve Mežvidu ielā un esošo tīklu remontdarbi ;
- meliorācijas sistēmas atjaunošana ;
- domes ēkas remontdarbi;
- Vanagkalnu ielas daudzdzīvokļu māju iekšpagalma ielu remonts;
- Vanagkalnu ielas apgaismojuma rekonstrukcijas projekta izstrāde;
- Saules ielas pieslēguma Rīgas ielai izbūve.
2. Vidusskola:
- skolotāju un administrācijas telpu un pagraba remonts.
3.PII ‘Vāverīte”:
- 2 grupu telpu kompleksais remonts.
4.Bibliotēka:
- Vienotā valsts un pašvaldības pakalpojuma centra telpas remonts.
5.Sociālās aprūpes centrs “Baldone”:
- ēkas zemējuma un zibensaizsardzības sistēmas izbūve.
6. “Mercendarbe”:
- dažādi remontdarbi.
7. Kultūras centrs (kino):
- dažādi remontdarbi.
8.Vanagkalna estrāde:
- dažādi remontdarbi.
9. Sporta komplekss:
- stadiona rekonstrukcijas darbi (Valsts kases aizdevums).
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10. Mūzikas pamatskola:
- kāpņu un vējtvera remonts.
11. Domes ēka:
- telpu remonts.

Domes priekšsēdētāja

Karina Putniņa
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12. Neatkarīgu revidentu ziņojums Baldones novada domei
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu
Esam veikuši Baldones novada domes (“Pašvaldība”) 2016. gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata revīziju.
Pievienotais finanšu pārskats ietver:

2016. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",

2016. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,

Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2016. gadu – veidlapa Nr.4-1,

Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2016. gadu – veidlapa Nr.2-NP,

Finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas (LR) Ministru kabineta 2013.gada
15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības
uzskaites pamatprincipu aprakstu, konsolidētā finanšu pārskata skaidrojumu.
Mūsuprāt, pievienotais Finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Baldones novada domes
finansiālo stāvokli 2016. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem naudas plūsmu gadā, kas
noslēdzās 2016. gada 31. decembrī, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.
1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.
Atzinuma pamatojums
Atbilstoši LR Revīzijas pakalpojumu likumam (“Revīzijas pakalpojumu likums”) mēs veicām revīziju saskaņā ar
Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem (turpmāk- SRS). Mūsu pienākumi, kas noteikti
šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu
pārskata revīziju.
Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes izstrādātā
Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (SGĒSP kodekss) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā
iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai konsolidētā finanšu pārskata revīzijai
Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī SGĒSP kodeksā un LR 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.
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 LR 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.
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Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām
Papildus tam, saskaņā ar LR Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai Vadības
ziņojums ir sagatavots saskaņā ar LR 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 LR 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
LR 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. Pietiekama pārliecība ir
augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar SRS, 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 SRS, 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;
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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 iesaistīto iestāžu finanšu
informāciju ar mērķi sniegt atzinumu 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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