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Domes priekšsēdētāja ziņojums
Pašvaldības funkciju īstenošanu Baldones novadā 2019.gadā
nodrošināja pašvaldības administrācija un turpmāk minētās iestādes:
- Baldones vidusskola,
- Baldones pirmsskolas izglītības iestāde „Vāverīte”,
- Baldones mūzikas pamatskola,
- Jāņa Dūmiņa Baldones mūzikas skola,
- Baldones mākslas skola,
- Baldones bibliotēka,
- Baldones novada sociālais dienests,
- Sociālās aprūpes centrs „Baldone”,
- Baldones sporta komplekss,
- Baldones muzejs,
kā arī Baldones novada Dzimtsarakstu nodaļa, Būvvalde, Baldones
kultūras centrs, Bāriņtiesa, Baldones pašvaldības policija
bērnu
pēcpusdienas centrs “Baltais Ērglis”, Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienests
un SIA „BŪKS” ar 100% pašvaldības kapitālu.
Visas minētās iestādes un struktūrvienības ir domes padotībā. To
finansiālo darbību nodrošināja, kontrolēja un grāmatvedības operācijas
veica domes vienotā grāmatvedība.
2019. gadā novada attīstību būtiski ietekmēja ekonomiskā un
finansiālā situācija valstī, kas turpināja uzrādīt izaugsmi. Kopumā gada
griezumā ekonomikas izaugsme palielinājās par 2,2%. Būtiska ietekme uz
pašvaldības budžetu bija faktam, ka IIN izpilde bija 111%. Budžeta
ieņēmumi ļāva nodrošināt visu pašvaldības funkciju īstenošanu,
struktūrvienību veiksmīgu funkcionēšanu, un investīciju projektu
realizēšanu.
Viens no būtiskākajiem investīciju projektiem, ko iesāka 2018. gadā
un pabeidza 2019.gadā, bija SIA “BŪKS” realizētājs projekts
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekts Baldones pilsētā”.
Projekta mērķis bija attīstīt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
izmantošanu, uzlabot pieejamību un kvalitāti, nodrošinot kvalitatīvu dzīves
vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju Baldones
novada ūdenssaimniecības aglomerācijas zonā un veicinot ES direktīvu
prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā. Projekta ietvaros ir paveikts:
- pašteces kanalizācijas tīklu būvniecība 8.953 km garumā, t.sk.
pievadi līdz ielu sarkanajām līnijām;
- kanalizācijas spiedvadu būvniecība 1.06 km garumā;
- piecu kanalizācijas sūkņu staciju būvniecība;
- ūdensapgādes tīklu būvniecība 8.578 km garumā.

Tika paveikti dubultās virsmas apstrādes darbi Sporta, Līvānu,
Mārsila, Ceriņu, Ciršu ielā un 400 metrus garā posma Sūnupēs. Pabeigti
būvniecības darbi projektā “Baldones novada pašvaldības autoceļa “Vārpu
ceļš” pārbūve Baldones novadā”, tirgus laukuma rekonstrukcijas būvdarbi
- veikta asfalta seguma virskārtas atjaunošana, publiskās tualetes moduļa
uzstādīšana, izveidots bērnu rotaļu laukums, ir uzstādītas
videonovērošanas ierīces un iegādāta tirdzniecības telts.
PII “Vāverīte” tika paveikta āra spēļu laukuma iekārtošana.
Tāpat tika pabeigts projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Baldones novadā”:
- projekta ietvaros kopumā Baldones ielās ir nomainītas 323 laternas;
- uzstādīts LED tablo, kurā var nolasīt ietaupītās elektrības
daudzumu kilovatstundās.
Ir paveikti būvdarbi projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana
sociālajā aprūpes centrā “Baldone””.
Pamatojoties uz Baldones novada domes 2018. gada 28.maija
lēmumu Nr.19 (protokols Nr.6) “Par saistošo noteikumu “Par
līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”” bija piešķirts pašvaldības
līdzfinansējums 13 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes
paaugstināšanas
pasākumu
veikšanai
nepieciešamo
tehnisko
dokumentāciju izstrādei un iesniegts izskatīšanai Valsts attīstības finanšu
institūcijā ALTUM.
2019.gadā ir parakstīts pieņemšanas nodošanas akts par nekustamā
īpašuma Mežvidu ielā 17, Baldonē nodošanu bez atlīdzības Baldones
pašvaldības īpašumā. Baldones pašvaldība izmantos nododamo objektu
autonomu funkciju veikšanai. Ir pabeigta arī ielu apgaismojuma izbūve
Vanagkalnu ielā un projektēšanas darbi Dīķu ielā.
Baldones novada pašvaldības budžeta 2020.gadam prioritātes ir
sekojošas: būtiski pilnveidot Baldones pilsētas ielu un novada ceļu
infrastruktūru, nodrošināt modernas telpas gan izglītības procesam, gan
kultūras pasākumiem novadā, sakārtojot Kultūras namu - uzsākot tā
būvprojekta izstrādi un būvniecību, pārcelt sociālo aprūpes centru uz
piemērotākām telpām bijušajā VSAC ”Rīga” Baldones filiāles telpām,
kuras 2019. gada nogalē esam ieguvuši savā īpašumā.
Kopumā budžeta gads bija veiksmīgs. Visi iecerētie darbi tika
paveikti, ienākumu sadaļa tika izpildīta par 108%. IIN ieņēmumi izpildīti
111% apmērā, nekustāmā īpašuma nodoklis (NĪN) – 109% apmērā.
2019.gads tika pabeigts ar EUR 1 425 265.00 atlikumu pamatbudžeta
kontos, kas ir vairāk kā 2018.gadā. No minētā atlikuma EUR 953 885 ir

banku kontos, EUR 469 710 Valsts kases kontos, bet EUR 1670.00
pašvaldības kases atlikums.
2019.gadā bezdarba līmenis novadā nedaudz pieauga salīdzinājumā
ar 2018. gadu un bija 3,7%, līdzīgi kā 2018.gadā, kad tas svārstījās no 2,7%
līdz 2,9%. (to ietekmēja arī tas, ka tika aizvērta VSAC “Rīga” filiāle
Baldonē). Ekonomiskā aktivitāte ir mazinājusies, kā rezultātā palielinājies
sociālo pabalstu izmaksu apmērs, salīdzinot ar iepriekšējo gadu par EUR
2068.
Pašvaldībā 2019.gadā nav pieaudzis iedzīvotāju skaits. 2020.gada
1.janvārī dzīvesvietu bija deklarējuši 5725 iedzīvotāji. 2019.gada sākumā
savu dzīvesvietu novadā bija deklarējuši 5773 iedzīvotāji. 2019. gadā ir
piedzimuši 66 bērni un nomiruši 58 iedzīvotāji. Tādejādi pēdējos gadus
dzimstības līmenis pārsniedz mirstību, ko var atzīmēt kā pozitīvu tendenci.
2020.gadā pašvaldības darbību būtiski var ietekmēt iespējamais valsts
IKP samazinājums, kas ir saistīts ar ārkārtas stāvokļa izsludināšanu
epidēmijas Covid-19 dēļ. Attīstību kavēs arī faktors, ka pašvaldībām nav
iespējams aizņemties līdzekļus Valsts kasē dažādu projektu realizēšanai.
Pašvaldības budžetu var ietekmēt arī pašvaldības nekustāmā īpašuma
atsavināšanas rezultāti, kā arī plānoto projektu noraidīšana, kā rezultātā
pašvaldība var neiegūt plānotos ienākumus.
Domes priekšsēdētāja vietniece

Inese Jēkabsone

1. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA
INFORMĀCIJA PAR NOVADU
Baldones novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, Daugavas kreisajā
krastā, Rīgas plānošanas reģionā un robežojas ar Ķekavas, Ķeguma un
Olaines novadiem, kā arī Vecumnieku un Iecavas novadiem Zemgales
plānošanas reģionā.

Baldones novada teritorija sastāv no Baldones pilsētas un Baldones
pagasta. Baldones novada platība ir 179,1 kv.km, no tiem 9,5 kv.km
aizņem pilsēta. Lielākās apdzīvotās vietas Avoti, Vārpas, Pulkarne,
Mercendarbe. Lauku teritorijā atrodas 4 dārzkopības un vasarnīcu ciemati:
„Sarma”, „Misas lauki”, „Kažoki”, „Rozītes”.
No Baldones novada ir labi sasniedzama Rīga (33 km attālumā),
Baldones novada teritoriju šķērso valsts galvenie autoceļi A7 Rīga –
Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle), kas ir arī E67 VIA Baltic, un valsts
reģionālais ceļš P89 Ķekava – Skaistkalne.

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.
2019. gadā pēc Lauku atbalsta dienesta sniegtajiem datiem, ar
nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5% apmērā tika aplikta
neapstrādātā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 251 zemes vienībām
(2017. gadā 332 zemes vienībām, 2018.gadā 291 zemes vienībām).
Ar papildu NĪN likmi apliktās zemes vienības
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Pašvaldības 13 rīkotajās izsolēs tika atsavināti deviņi nekustamie
īpašumi par kopējo summu 71.900,- EUR, viena automašīna par summu
320 EUR, viena augošu koku cirsmas izsole par summu 55.200,- EUR.
Kopējā atsavinātā summa 127.420,- EUR.
Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda tika ierakstīts 41 īpašums (tai
skaitā 19 ielas un 6 dzīvokļu īpašumi) – kopējā kadastrālā vērtība 471.985,EUR.

Lai pašvaldība varētu realizēt projektu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Baldones novadā”,
kopumā 2018. un 2019. gadā zemesgrāmatā tika reģistrētas 27 ielas.
Zemesgrāmatā ierakstītie nekustamie īpašumi uz
pašvaldības vārda
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IEDZĪVOTĀJI UN NODARBINĀTĪBA
Pašvaldībā 2019.gadā nav būtiski pieaudzis iedzīvotāju skaits.
2020.gada 1.janvārī dzīvesvietu bija deklarējuši 5725 iedzīvotāji.
2019.gada sākumā savu dzīvesvietu novadā bija deklarējuši 5773
iedzīvotāji.
Iedzīvotāju skaita izmaiņas Baldones novadā
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Datu avots: PMLP dati un dati no Iedzīvotāju reģistra

Pašvaldības galvenā prioritāte ir bērni, jaunieši un izglītības joma.
Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP)
datiem, Baldones novadā 480 no iedzīvotājiem ir vecuma grupā no 0 līdz
6 gadi, 583 no iedzīvotājiem ir vecuma grupā no 7 līdz 14 gadi, 334 no
iedzīvotājiem ir vecuma grupā no 15 līdz 18 gadi, 2125 no iedzīvotājiem ir
vecuma grupā no 25 līdz 49 gadi, 840 no iedzīvotājiem ir vecuma grupā no
50 līdz 61 gadi, 653 no iedzīvotājiem ir vecuma grupā no 62 līdz 74 gadi
un 416 no iedzīvotājiem ir vecuma grupā no 75+ gadi.
Baldones novadā iedzīvotāju dzimuma sadalījums - 48,87% vīrieši un
51,13% sievietes.
2019.gadā bezdarba līmenis pašvaldībā nedaudz pieauga
salīdzinājumā ar 2018. gadu un bija 3,7%, līdzīgi kā 2018.gadā, kad tas
svārstījās no 2,7% līdz 2,9%. (to ietekmēja arī tās, ka tika aizvērta VSAC
“Rīga” filiāle Baldonē)
Gada laikā būtiskas izmaiņas nacionālajā sastāvā nav notikušas. Pēc
nacionālā sastāva iedzīvotāji sadalās sekojoši: 85,2% latvieši, lietuvieši –
1,2%, baltkrievi – 1,6%, krievi – 8,3%, 2,2% citas tautības. Pēc valstiskās
piederības iedzīvotāji sadalās sekojoši: LR pilsoņi 5290 (94,52%),
nepilsoņi – 276 (4,93%), citu valstu pilsoņi – 31 (0,55%).
2019. gadā ir piedzimuši 66 bērni un miruši 58 iedzīvotāji. Tādejādi
pēdējos gadus dzimstības līmenis pārsniedz mirstību, ko var atzīmēt kā
pozitīvu tendenci. Noslēgtas 53 laulības.
Reģistrēti notikumi novada dzimtsarakstu nodaļā
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UZŅĒMĒJDARBĪBA
Baldones novadā reģistrēto aktīvo uzņēmumu skaits ir 274, bet lielāko
darba vietu skaitu nodrošina ap 100 uzņēmumi un iestādes. Lielākais darba
vietu skaits ir publiskajā sektorā – Baldones novada domē, vidusskolā,
specializētajā bērnu sociālās aprūpes centrā “Baldone”, citos uzņēmumos
un iestādēs. Privātajā sektorā vietējā mērogā lielākie darba devēji ir SIA
“Čokas”, “Vīgranti”, “Dzenis”, “Mego”, “Nērings”, “Oktāns A”, “Norsa
G”, “Vecozoli”. Pārsvarā uzņēmumu darbības sfēras ir kokapstrāde un
kravu
pārvadājumi,
tehnikas
remonts,
lauksaimniecība
un
mazumtirdzniecība. Baldones novada teritorijā atrodas viens no lielākiem
Latvijā esošajiem slēpošanas un vasaras atpūtas kompleksiem
“Riekstukalns”, kas nodrošina ar darba vietām Baldones novada
iedzīvotājus un piesaista tūristus ne tikai no Latvijas, bet arī no ārvalstīm.
Ik gadus šo sporta un atpūtas vietu apmeklē ap 70 000 cilvēku.
Pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbībai:
- nodokļu atvieglojumi;
- līdzfinansējums ES un citu fondu projektiem;
- informatīvs atbalsts.

PĀRVALDE
Baldones novada pašvaldība ir atvasināta publisko tiesību juridiskā
persona. Darbības veids – pašvaldības funkciju īstenošana.
Baldones novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000031245
Juridiskā adrese: Pārupes iela 3,
Baldone, Baldones novads, LV-2125
Domes priekšsēdētājs – Raimonds Audzers
Domes priekšsēdētāja vietniece – Inese Jēkabsone
Izpilddirektore – Tatjana Tihoņenko (no 04.02.2019.)

DOME
Dome ir pašvaldības lēmējinstitūcija, kuras darbu vada domes
priekšsēdētājs. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvniecību Baldones domē
nodrošina 15 ievēlēti deputāti.
Kārtējās pašvaldības vēlēšanas notika 2017.gada 3.jūnijā.
Dome lēmumus pieņem domes sēdēs. 2019.gadā notikušas 12 domes
sēdes, kurās izskatīti 395 jautājumi un 3 domes ārkārtas sēdes, kurās
izskatīti 4 jautājumi.

Domes sastāvs:
- Raimonds Audzers
- Viola Āboltiņa
- Edgars Brigmanis
- Jānis Dūmiņš
- Solvita Freiberga
- Inese Jēkabsone
- Andris Mačs
- Ilona Bēmere
- Irina Paegle
- Andrejs Požarnovs
- Karina Putniņa
- Ineta Romanovska
- Māris Rucis
- Guntis Tamanis
- Edmunds Valantis

DOMES PASTĀVĪGĀS KOMITEJAS
Baldones novada domē darbojas 4 pastāvīgās komitejas:
Finanšu komiteja:
- Raimonds Audzers – komitejas priekšsēdētājs;
- Andris Mačs;
- Edmunds Valantis;
- Irina Paegle;
- Ilona Bēmere;
- Inese Jēkabsone
Attīstības komiteja:
- Andris Mačs – komitejas priekšsēdētājs;
- Edmunds Valantis;
- Māris Rucis;
- Edgars Brigmanis;
- Ilona Bēmere
Izglītības, kultūras un sporta komiteja:
- Ineta Romanovska – komitejas priekšsēdētāja;
- Jānis Dūmiņš;
- Raimonds Audzers;
- Guntis Tamanis;
- Karina Putniņa
Sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu komiteja:
Inese Jēkabsone – komitejas priekšsēdētāja;
- Raimonds Audzers;

-

Solvita Freiberga;
- Viola Āboltiņa;
- Andrejs Požarnovs
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un
attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi 14 komisijas:
Administratīvo komisiju, Labiekārtošanas un komunālo pakalpojumu
komisiju; Lauku attīstības komisiju; Vides komisiju; Vēlēšanu komisiju;
Komercpārvadājumu licencēšanas komisiju; Ētikas komisiju; Deklarēto
dzīvesvietu ziņu anulēšanas komisiju; Pašvaldības iepirkumu komisiju;
nekustamā īpašuma nodokļu parāda un nokavējuma naudas piedziņas
komisiju; Komisiju lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes
iegūšanu īpašumā, Koku ciršanas komisiju, Medību koordinācijas
komisiju; Ēku un būvju pieņemšanai ekspluatācijā komisiju, Korupcijas un
interešu konflikta risku izvērtēšanas komisija.

2. PERSONĀLS
Pašvaldības administrāciju vada izpilddirektors.
Pašvaldības administrācijā ir šādas struktūrvienības: Attīstības
nodaļa; Grāmatvedības nodaļa; Juridiskais dienests; Kanceleja; Bāriņtiesa,
Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļa; Pilsētas un ceļu
uzturēšanas dienests; Baldones novada dzimtsarakstu nodaļa; Baldones
novada Būvvalde; Baldones novada pašvaldības policija; Bērnu
pēcpusdienas centrs “Baltais ērglis”; Baldones novada Jauniešu centrs;
atsevišķi administrācijas speciālisti.
Pašvaldības domes padotībā ir šādas iestādes: Baldones vidusskola,
Baldones pirmsskolas izglītības iestāde „Vāverīte”, Baldones mūzikas
pamatskola, Jāņa Dūmiņa Baldones mūzikas skola, Baldones mākslas
skola, Baldones bibliotēka, Baldones novada sociālais dienests, Sociālās
aprūpes centrs „Baldone”, Baldones sporta komplekss, Baldones muzejs.
Pašvaldības domes padotībā ir kapitālsabiedrība – SIA “BŪKS”.
Darbinieku skaits Baldones novada pašvaldībā (Baldones novada
domes administrācijā, Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienestā, Jauniešu
centrā, Bērnu pēcpusdienas centrā “Baltais ērglis”, Pašvaldības policijā,
Bāriņtiesā, Bibliotēkā, Sociālajā dienestā, Sociālās aprūpes centrā
“Baldone”, Baldones Kultūras centrā, Sporta kompleksā, Baldones
muzejā, Baldones vidusskolā, Baldones mūzikas pamatskolā, J. Dūmiņa
Baldones mūzikas skolā, Baldones mākslas skolā un Baldones pirmsskolas
izglītības iestādē “Vāverīte” - gadā vidēji 406.
No kopējā darbinieku skaita 74% ir sievietes, 26% - vīrieši.
2019.gadā pašvaldībā kopā darbā pieņemti -162 darbinieki, atbrīvoti
-160, tai skaitā uz laiku vai konkrētu darbu nodarbinātie.
Darbinieku sadalījums pa vecuma grupām%:
2017
līdz 19 20-24
Sievietes
Vīrieši
Kopā

0
0
0

25-39

12
10
16

26,5
27
24

2018
40-59
40
28
34

No 60

Līdz 19

21,5
35
26

0
1
0,3

20-24

25-39

4
3
3,5

27
24
26

2019
40-59

No 60

48
38
46

21
34
24,2

Izglītība %
2017
Doktora grāds
Maģistra grāds
Bakalaura grāds
Augstākā profesionālā
Vidējā profesionālā
Vidējā vispārējā
Arodizglītība
Pamatizglītība

0.5
18.3
17.2
18
28
13
3
2

2018
1
17
18
25
22
12
3
2

2019
1
18
18
26
21
12
2
2

Līdz 19 20-24
0,00
0,3
0,23

5,00
5,3
4,75

25-39
23,00
28,3
24,43

40-59
49,00
34,51
45,03

No 60
23,00
31,59
25,56

3. SALĪDZINOŠS PĀRSKATS
BUDŽETU 2017.- 2019. GADAM

PAR

PAŠVALDĪBAS

Salīdzinošs pārskats par pašvaldības budžetu 2018 -2020.gadam
Klasifikācijas Rādītāju nosaukums 2018.gada 2019.gada 2020.gada
kods
izpilde
izpilde
plāns
EUR

1.0.
2.0.
3.0.
5.0.

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

Pamatbudžets
Ieņēmumi
Nodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi
un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta un
pašvaldību budžetu
transferti
Izdevumi
Uzturēšanas
izdevumi
Kārtējie izdevumi
Dotācijas un sociālie
pabalsti
Uzturēšanas
izdevumu transferti
Kapitālie izdevumi
Pamatkapitāla
veidošana
Finansēšana
Kredīta pamatsumma
Līdzdalība radniecīgo
komersantu kapitālā
Naudas
līdzekļu
atlikums
perioda
sākumā
Naudas
līdzekļu
atlikums
perioda
beigās
Saņemtie ilgtermiņa
aizņēmumi (+)

EUR

EUR

6 994 097 7 874 804 6 659 114
4 467 136 4 769 641 4 447 329
195512
219218
23000
160743
174757
324445
2 170 706 2 711 188

1 864 340

6 873 350 7 410 600
5 808 633 6 106 021

7 668 629
6 300 128

5 449 940

5 617 785 5 817 928
209943
318549
307350
148750

169687

174850

1 064 717 1 304 579
1 064 717 1 304 579

886301
886301

242196
397089
0 2 831 343

385750
0

422693

875345 1 425 265

875345 1 425 265

30 000

574101 3 314 148

0

Izdevumi
pēc 6 873 350 7 410 600 7 668 629
pašvaldības
funkcijām
01.100
Izpildvaras
un
448825
445904
491010
likumdošanas varas
institūcijas
03.000
Sabiedriskās kārtības
160255
159875
180120
un
drošības
pakalpojumi
04.510
Autotransports
147458
05.000
Vides aizsardzība
470242
600358
776570
06.000
Teritoriju attīstība
796061 1 615 217
782257
08.000
Atpūta, kultūra un
465408
536868
591837
reliģija
09.000
Izglītība
3 990 288 3 498 918 3 790 860
10.000
Sociālā aizsardzība
542271
553460
908517
Speciālais budžets
123992
119257
0
Ieņēmumi
1.0.
Nodokļu ieņēmumi
11714
5280
0
2.0.
Nenodokļu ieņēmumi
0
0
0
3.0.
Valsts budžeta un
112278
113977
0
pašvaldību budžetu
transferti
Izdevumi
131279
136039
0
04.000
Valsts autoceļu fonds
118441
127863
0
05.000
Dabas
resursu
8874
8176
nodoklis
10.000
Sociālā aizsardzība
3964
0
0
Finansēšana
Naudas
līdzekļu
24069
16782
0
atlikums
perioda
sākumā
Naudas
līdzekļu
16782
0
0
atlikums
perioda
beigās
Saskaņā ar likuma „Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu
vadību” 3.pantā iekļauto normu ievērošanu, kas nosaka, ka pašvaldību
budžeti sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem un dāvinājumiem,
pašvaldības 2019.gada speciālā budžeta atlikums 27879 EUR vērtībā
iekļauts pamatbudžetā.

PAMATBUDŽETS
Ieņēmumi
2019. gadā budžeta ieņēmumi izpildīti par 107,65%. Iedzīvotāju
ienākuma nodokļa ieņēmumi izpildīti par 110,73%; nekustāmā īpašuma
nodoklis - par 108,69% no plānotā.
Nenodokļu ieņēmumu plāns izpildīts par 101,79% apmērā no plānotā.
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas un pārdošanas
izpildīti par 94,54% no plānotā. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem
99,98% apmērā no plānotā.
Transfertu maksājumi no valsts budžeta saņemti 104% apmērā. No
citām pašvaldībām saņemtie transferti 100,25% apmērā.
Budžeta ieņēmumu sadalījums 2019.gadā
Nodokļu
ieņēmumi
61%

Nenodokļu
ieņēmumi
3%
Maksas
pakalpojumi
2%

Valsts budžeta
un pašvaldību
budžetu
transferti
34%

Mērķdotācijās no valsts budžeta saņemts finansējums no Izglītības un
zinātnes ministrijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām (1099832 Eur), mācību literatūras
iegādei (14954 Eur), 1.- 4. klašu izglītojamo ēdināšanai (64188 Eur),
asistentu pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti (5618
Eur).No Latvijas Nacionālā kultūras centra mērķdotācijas - Mākslas skolas
(29401 Eur) un Mūzikas skolas (111250 Eur) pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pašvaldības
māksliniecisko kolektīvu vadītājiem (3830 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
(20056 Eur) un finansējums audžuģimenēm (4293 EUR). No Kultūras
ministrijas finansējums Latvijas simtgades programmai “Latvijas skolas

soma” (9659 Eur). Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijasklientu apkalpošanas centra uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas
pilnveidei ( 6900 Eur). No nodarbinātības valsts aģentūras finansējums
pasākumam “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras
iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”
(2535 Eur).
Kopā mērķdotācijās saņemti 1 464 540 Eur.
Pašvaldība no Eiropas savienības un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansētiem projektiem (pasākumiem) saņēmusi 510974 Eur
dažādu projektu realizācijai.
No Sabiedrības integrācijas fonda saņemts atbalsts vistrūcīgākajām
personām 939 Eur.
Saņemta dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 550570
EUR.
Izdevumi
2019.gadā kopējie pamatbudžeta izdevumi bija 7 410 600 Eur.
Līdzekļu izlietojums pēc ekonomiskās klasifikācijas:
45,38% (3 362 605 Eur) no visiem līdzekļiem izlietoti pedagogu,
pašvaldības iestāžu un dienestu darbinieku atalgojumiem (1); 12,78%
(947415 Eur) – darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas (2); 0,07% (5500 Eur) - komandējumiem un dienesta
braucieniem (3); 0,32% (23451 Eur) – sakaru pakalpojumu apmaksai (4);
4,01% (297157 Eur) – komunālo pakalpojumu apmaksai (5); 1,06%
(78816 Eur) administratīvo izdevumu apmaksai (audits, veselības
izdevumi darba ņēmējam, kursi, bankas komisija u.c.) (6); 3,03% (224840
Eur) - ēku, būvju, iekārtu, transportlīdzekļu remontiem un nekustāmā
īpašuma uzturēšanai (7); 0,32% (23630 Eur)- informāciju tehnoloģiju
pakalpojumiem (8); 0,32% (23639 Eur) – telpu, iekārtu, transportlīdzekļu
un filmu nomai (9); 1,22% (90431 Eur) - citiem pakalpojumiem (10);
0,16% (12039 Eur) – par saņemtiem finanšu pakalpojumiem (11); 7.05%
(522530 Eur) -materiālu, energoresursu, biroja preču, saimniecisko
materiālu u.c. iegādei (12); 0,04% (2726 Eur)- periodikas iegādei (13);
0,04% (3007 Eur)- valsts nodevu maksājumiem (14); 17,60% (1 304 580
Eur) - pamatlīdzekļu iegādei un kapitālai celtniecībai (15); 2,29% ( 169687
Eur) - pašvaldību savstarpējiem norēķiniem (16); 3.23% (239099 Eur) –
sociāliem pabalstiem (17); 1,07% (79453 Eur)- subsīdijām, dotācijām (18).
Līdzekļu izlietojums pēc pašvaldību funkcijām
Līdzekļi izlietoti sekojoši: 47,22% - izglītībai (1); 8,10% - vides
aizsardzībai (2); 21,80% teritorijas attīstībai (3); 6,01% - izpildvarai
(administrācija, deputāti, kredīta apkalpošana) (4); 7,47% - sociālajai

aizsardzībai (5); 7,24% - atpūtai un kultūrai (t.sk. bibliotēkai) (6); 2,16% sabiedriskai kārtībai (7).
Līdzekļu izlietojums 2019.gadā pēc pašvaldību
funkcijām
Izglītība
47%

Sociālā
aizsardzība Vispārējie
8%
valdības
dienesti
6%

Atpūta, kultūra
un reliģija
7%
Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
22%

Vides
aizsardzība
8%

Sabiedriskā
kārtība un
drošība
2%

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.
Speciālā budžeta ieņēmumi izpildīti par 98,99% , t.sk. autoceļu fonds
– 100%; dabas resursu nodoklis – 81,24%.
Speciālā budžeta izdevumi izpildīti 98,43% apjomā, t.sk. dabas
resursu nodoklis – 77,07%; valsts autoceļu fonda līdzekļi – 78,93%.
Pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem speciālā budžeta līdzekļi
sadalās sekojoši: 2,50% - atalgojumi; 0,6% - darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas; 31,11% - komunālo pakalpojumu
apmaksa; 0,46% - administratīvo izdevumu apmaksa; 26,96% remontdarbu pakalpojumi; 18,43% - krājumu, materiālu, energoresursu un
preču iegāde; transferti starp pašvaldību budžetiem - 19,94%.
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 2019.gadā veikti
ikdienas uzturēšanas darbi (sniega tīrīšana, greiderēšana, bedrīšu remonts).

Atjaunotas ceļa zīmes. Iegādāts drupinātās grants maisījums un pretputekļu
absorbents.
Veikta divkārtu virsmas apstrāde Baldones novada pašvaldības ielās
(Līvānu, Mārsila, Ceriņu).
Iegādātas šķembas, kuras ieklātas Ziemeļu ceļa posmā starp 0 un 2,3
km, ceļa nestspējas uzlabošanai.
Veikta tilta pār Ķekaviņas upi, kurš atrodas autoceļa Ziemeļi-Lapsēni
2 km, tehniskā stāvokļa pārbaude un kravnesības noteikšana.

ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā bija 2449 Eur. Pārskata gadā
Baldones novada bibliotēka par saņemto ziedojumu 200 Eur apmērā
iegādājusies SIA “Latvijas grāmata” bibliotēku krājumus. 2019.gadā
saņemti 6 Eur (ziedojums no fiziskas personas). Naudas līdzekļu atlikums
gada beigās 2255 EUR.

Pārskats par aizņēmumiem (EUR)
Aizdevējs

Mērķis

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

Baldones vidusskolas
sporta zāles pabeigšana

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

Līguma
parakstīšanas
datums
13.12.2006.

Atmaksas
termiņš

Aizņēmuma
līguma summa

Pārskata perioda
sākumā

20.11.2021.

313032

Baldones vidusskolas
rekonstrukcijas 3.kārta

02.07.2008.

20.02.2023.

Līdzfinansējums
Kohēzijas fonda
projektam
Baldones PII “Vāverīte”
rekonstrukcija-papildus
korpusa celtniecības
uzsākšana
Baldones vidusskolas
Stadiona būvniecība

20.03.2013.

Teritorijas Klapukrogā
publiskās infrastruktūras
attīstība
SIA"BŪKS"
pamatkapitāla
palielināšanai KF
projekta
(Nr.5.3.1.0/17/I/006)
"Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība
Baldones pilsētā"
īstenošanai

Palielinājums

Samazinājums

Pārskata
perioda beigās

73779

-24593

49186

981782

312904

-73625

239279

20.08.2029.

832380

504098

-46898

457200

17.09.2014.

20.09.2029.

1237757

1043610

-97080

946530

05.06.2017.

20.05.2032.

1230540

1230540

05.07.2018.

20.06.2023.

73561

73561

14.03.2019

20.02.2049

2 831 343

1230540
-57672

2 831 343

15889

2 831 343

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Kopā:

EKII projekta (Nr.EKII3/18)"Siltumnīcefekta
gāzu emisiju
samazināšana ar
viedajām pilsētvides
tehnoloģijām Baldones
novadā" īstenošanai
ERAF projekta
(Nr.4.2.2.0/17/I/086)
"Energoefektivitātes
paaugstināšana sociālajā
aprūpes centrā
"Baldone"" īstenošanai
ELFLA projekta (Nr.1804-A00702-00044)
"Publiskās ceļu
infrastruktūras kvalitātes
uzlabošana Baldones
novada lauku teritorijā"
īstenošanai

15.05.2019

20.04.2029

220 557

220 557

220 557

15.05.2019

20.04.2029

165 027

165 027

165 027

16.10.2019

20.10.2029

97 221

97 221

X

X

7983200

3238492

3314148

-97 221

-397089

0

6155551

Galvojumi (EUR)
Mērķis

Aizņēmējs

Studējošā kredīta
galvojums
Studiju kredīta
galvojums
SEB
komerckredīta
galvojums

Fiziska
persona
Fiziska
persona
Fiziska
persona

Izsniegšanas
datums
17.08.2011.

Beigu datums

Fiziska
persona
Fiziska
persona

Studiju kredīta
galvojums

14.07.2026.

Piešķirtā
kredīta summa
20960

Kredīta atlikums
uz 31.12.2019.
11659

16.07.2012.

14.08.2024.

10078

1821

13.01.2014.

16.10.2014.

5763

1132

17.10.2014.

14.02.2029.

4482

4071

15.12.2016.

15.12.2031.

5760

4480

Nemateriālie ieguldījumi
Posteņa nosaukums
AKTĪVS
Nemateriālie ieguldījumi – kopā
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un
tamlīdzīgas tiesības
Pārējie nemateriālie ieguldījumi

Pārskata perioda beigās

Pārskata perioda sākumā

12 636

22 166

7 761

12 414

4 875

9 752

Pārskata perioda beigās

Pārskata perioda sākumā

14 251 158
12 747 947
28 634
925 750
406 857
139 501
2 469

12 818 963
11 670 974
37 629
825 200
142 499
137 822
4 839

Pamatlīdzekļi
Posteņa nosaukums
AKTĪVS
Pamatlīdzekļi - kopā
Zeme un būves
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība
Bioloģiskie un pazemes aktīvi
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

Prasības
Posteņa nosaukums
AKTĪVS

Pārskata perioda beigās

Pārskata perioda sākumā

Prasības - kopā
Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem
Prasības par nodokļiem un nodevām
Uzkrātie ieņēmumi
Pārmaksātie nodokļi
Prasības pret personālu
Pārējās prasības

197712
15994
122407
48058
30
118
11105

131 977
31 372
72 269
25 259
74
412
2591

Saistības
Posteņa nosaukums

Pārskata perioda beigās

Pārskata perioda sākumā

Saistības - kopā
Ilgtermiņa saistības

6 668 867
5 764 793

3 853 923
2 996 296

Ilgtermiņa aizņēmumi

5 764 793

2 996 296

394 742

244 290

68 183

46 006

PASĪVS

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu
īstermiņa daļa
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem

Īstermiņa uzkrātās saistības

234 608

215 953

0

132

Saistības par nodokļiem, nodevām un citiem
maksājumiem

1 880

1 213

Pārējās īstermiņa saistības

3 022

892

201 639

349 141

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot
nodokļus)

Nākamo periodu ieņēmumi, saņemtie avansa
maksājumi un transferti

23

4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
INFORMĀCIJA PAR BALDONES NOVADA ATTĪSTĪBAS
PROGRAMMAS IEVIEŠANU
Tūrisma attīstība
Novada tūrisma pakalpojumu popularizēšanu, tūrisma infrastruktūras
attīstību un jaunu produktu izveidi sadarbībā ar citām domes struktūrvienībām
nodrošina tūrisma organizators. Aktivitāšu īstenošana notikusi saskaņā ar
2017. gadā izstrādāto “Baldones novada tūrisma attīstības plānu 2017 – 2020”.
Tūrisma pakalpojumu popularizēšanai 2019. gadā:
- Baldones novada mājaslapas Tūrisma sadaļas saturs aktualizēts,
papildināts un tulkots angļu un lietuviešu valodās.
- Publicēta informācija par ar tūrismu saistītajiem notikumiem
ikmēneša izdevumā “Baldones ziņas”, Baldones novada domes
mājaslapā un ar tūrismu saistītos interneta portālos.
- Norisinājusies sadarbība, interešu pārstāvniecība un kontaktu
veidošana Zemgales tūrisma asociācijā, LIAA, Latvijas pašvaldību
savienībā, novadu tūrisma apvienībā “Daugavas lejtece”.
- Tika apkalpoti 9 tūrisma informācijas stendi. Izveidots jauns stends
DUS “Astarte”.
- Turpināts darbs pie taku tīkla kartēšanas un jaunu maršrutu izstrādes.
Parakstīts līgums par 2 pārgājienu maršrutiem ar Latvijas valsts
mežiem un vienošanās ar privāto zemju īpašniekiem. Marķēšana dabā
un maršruta audiogida izveide notiek 2020. gadā.
- Īstenotas mārketinga aktivitātes sadarbībā ar Daugavas lejteci, izdota
maršrutu karte, ģimenes buklets, pasākumu kalendārs, uzturēta
mājaslapa Daugava.travel.
- Sadarbībā ar Daugavas lejteces partneriem īstenota Baldones novada
tūrisma pakalpojumu popularizēšana starptautiskās izstādēs Balttour
2019.
- Vadītas ekskursijas Mercendarbes muižas apmeklētājiem.
- Nodrošināta tūrisma informācijas sniegšana jebkuram interesentam.
- Izdots Baldones tūrisma buklets.
- Pārizdots Baldones muzeja veidotais Baldones amatu un mākslas
buklets 400 eksemplāros.
- Organizēts Laivu brauciens “MISA I. Viesu nams “Satekas” - A7
šoseja organizēšana 2019. gada 6. aprīlī ūdenstūrisma popularizēšanai
- Organizēts tūrisma sezonas atklāšanas pasākums “Velo-foto
meistarklase”, kurā dalībnieki paralēli tūrisma objektu apskatei
mācījās fotografēšanas prasmes un dalījās ar fotoattēliem sociālajos
tīklos.
- 2019. gadā tika izveidots Baldones novada Tūrisma informācijas
punkta facebook konts. Gada laikā tika pārpublicētas tūrisma objektu
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ziņas, publicētas ziņas par tūrisma aktualitātēm Baldonē, kā arī
īstenotas 2 reklāmas kampaņas sadarbībā ar “Baldones Waterjump”
un vasaras atrakcijām “Riekstukalns”. Sekotāju skaits 2019.
noslēgumā bija 1045.
Izveidots Instagram konts, tika organizēts Baldones Instatrip, kurā
piedalījās Latvijā pazīstami Influenceri, kuru sekotāji interesējas par
atpūtas iespējām dabā.
Organizēts kopīgs stends ar Daugavas lejteci 49. Latviešu tautas
lietišķās mākslas darinājumu gadatirgū.
2019. gada 13. jūlijā sadarbībā ar Daugavas lejteci Kalnciema kvartāla
tirgū tika prezentēts Baldones un citu Pierīgas novadu tūrisma objektu
piedāvājums.
2019. gada 15. jūlijā tika īstenots informatīvi izglītojošs pasākums
sadarbībā ar Gruzijas vēstniecību “Gruzija ir TUVU”. Pasākuma
apmeklētāji noskaidroja par ceļošanas iespējām Gruzijā, par valsts
ģeogrāfiju, ekonomiku un sociāliem aspektiem.
2019. gada 3. augustā organizēts velo-foto orientēšanās seriāla
“Apceļo kaimiņus” Baldones posms, kurā piedalījās 120 dalībnieku
no visas Latvijas. Pasākuma dalībnieki devās distancē, kur
kontrolpunkti atradās Baldones novada tūrisma objektos un
pievilcīgās ainavās.
2019. gada 21. septembrī tika organizēts Rudens tūrisma sezonas
pasākuma “Pa senajām kūrorta takām un ne tikai…” Pasākumu vadīja
Baldones novada gide Zane Ulmane no Baldones tūrisma attīstības
biedrības.
Dalība projektā “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums”, kas
tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam
pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”. Projekta
ietvaros Daugavas lejteces klasters 8 novadi apvienojas ar vēl 6
novadiem un 6 Pierīgas partnerībām. Projekta ietvaros tiek veidots
mobilas tūrisma informācijas punkts, kurš 2020. un 2021. gadā
piedalīsies 40 pasākumos ar mērķi popularizēt Pierīgas tūrisma
objektus. 2019. gada nogalē projekta ietvaros Daugavas lejteces
zīmols tiek mainīts uz EXIT RĪGA zīmolu un tiek uzsākta vizuālās
identitātes un stila grāmatas izveide.
Sadarbībā ar Baldones baznīcu, Baldones muzeju un Baldones tūrisma
attīstības biedrību tika organizētas “Baldones prāta spēles”, kurā daļa
uzdevumu bija saistīti ar Baldones tūrismu un vēsturi.
Fotografēšana Baldones pasākumos un tūrisma objektos foto-vizuālā
materiāla ieguvei tūrisma mārketinga mērķiem.
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Projekti uzņēmējdarbības veicināšanai
-

-

-

-

Noslēdzies projekts "Baldones novada tirgus laukuma infrastruktūras
attīstība". Projekta mērķis ir atbalstīt vietējo preču un pārtikas
produkcijas ražotājus, mājražotājus un amatniekus, veicināt
tradicionālu un netradicionālu vietējās produkcijas realizācijas veidu
attīstību, atjaunot Baldones iedzīvotāju un viesu tirgus apmeklēšanas
un iepirkšanās tradīcijas un veicināt sabiedrībā tirgus apmeklējuma
tradīciju, kā brīvā laika aktivitāti visai ģimenei. Labiekārtošanas darbu
laikā ir atjaunots asfalta segums, iegādāti tirdzniecības galdi un
tirdzniecības telts, uzstādīta moduļa tipa publiskā tualete, atkritumu
konteineru nojume, ierīkots rotaļu laukums, velo novietne un video
novērošana, sakārtots apgaismojums un elektrības pieslēgumu vietas,
kā arī veikta teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana.
Noslēgusies projekta Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā
aprūpes centrā “Baldone” īstenošana. Projektā Nr.4.2.2.0/17/I/086
Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā
“Baldone” ir īstenota pašvaldības ēkas Baldonē, Iecavas ielā 4
atjaunošana, lai samazinātu siltuma aizplūšanu apkārtējā vidē,
uzlabotu ēkas energoefektivitāti, samazinātu izdevumus par ēkas
uzturēšanu un paaugstinātu ēkas ilgtspēju un kvalitāti, kā arī uzlabotu
ēkas estētisko izskatu un tehnisko stāvokli, atbilstoši Baldones novada
Attīstības programmai 2014.-2020.gadam. Projekta īstenošana tika
nodrošināta ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu, kas
sastādīja 85% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām.
2019. gadā tika pabeigta vēl viena nozīmīga projekta īstenošana grants ceļa seguma atjaunošana Vārpās. Projekta mērķis ir atbalstīt
investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku
teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Tika pārbūvēts Vārpu grants ceļa posms no Iecavas ceļa (Senču
veikals) līdz Skaistkalnes šosejai - 3 km garumā.
2019. gadā ar Latvijas Vides investīciju fonda atbalstu Baldones
novada dome uzsāk Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta
finansējuma projektu Nr. EKII-3/18 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Baldones
novadā’’. Projekts paredz ielu apgaismojuma risinājumu 34 ielām
uzstādot 323 LED gaismekļus, lai būtiski ietaupītu elektroenerģijas
patēriņu un tādejādi samazinātu CO2 izmešu apjomu.

Sabiedrība
-

Baldones novada sociālais dienests ar Attīstības nodaļas līdzdalību ir
uzsācis vairākus sabiedrībai nozīmīgus projektus. Darba ņēmējiem ir
iespēja pilnveidot profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu
darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam,
veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes
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pieaugumu
projektā
"Nodarbināto
personu
profesionālās
kompetences pilnveide".
Tika turpināta arī deinstucionalizācijas projekta ieviešana. Projekta
mērķis ir palielināt kvalitatīvu, institucionālai aprūpei alternatīvu
sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu
pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem.
Sadarbībā ar Baldones vidusskolu un Baldones Mūzikas pamatskolu
tiek turpināta projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) īstenošana. Īstenojot projekta
aktivitātes Baldones novadā atbalsta pasākumu plāna ietvaros plānots
īstenot šādus pasākumus: speciālais pedagogs Baldones vidusskolā;
individuālās konsultācijas matemātikā un dabaszinībās Baldones
vidusskolā; robotikas pulciņš Baldones vidusskolā; dabaszinātņu
nometne Baldones vidusskolas un Baldones Mūzikas pamatskolas
skolēniem.

PUBLISKĀS INVESTĪCIJAS INFRASTRUKTŪRĀ
PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ
Kopumā 2018. un 2020.gadā īstenoti 16 projekti no kuriem 8 ir īstenoti,
8 projektiem norit ieviešana.
- Apstiprinātie ES projekti 2018/2019
Nr. Projekta nosaukums un īss
apraksts

Finansējums1, EUR
Kopā

Infrastruktūras
attīstības,
uzņēmējdarbības veicināšana

teritorijas

Publiskais Pašvaldības
labiekārtošanas

“Baldones
novada
pašvaldības grants ceļa 483 133,70 269 260,20
pārbūve lauku teritorijā’’ –
Vārpu ceļa pārbūve
posmā V9 un P89.

1.

projekti,

213 873,50

Energoefektivitātes
paaugstināšana
un 326 160,73 164 152,72 162 008,01
atjaunojamo energoresursu
izmantošanu pašvaldību ēkās
– sociālā aprūpes centra

2.

1

Norādīts īstenotajiem projektiem
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ēkas Iecavas
siltināšana.

iela

4,

3.

“Ūdenssaimniecības
infrastruktūras
attīstība
Baldones
pilsētā’’
–
projekts
paredz
kanalizācijas un ūdens
tīklu izbūvi.

4.

Tirgus
laukuma
rekonstrukcijas būvdarbi 103 088,83 46 437,50
projektā “Baldones novada
tirgus
laukuma
infrastruktūras attīstība”
“Siltumnīcefekta
gāzu
emisiju samazināšana ar 308 089,43 169 974,34
viedajām
pilsētvides
tehnoloģijām
Baldones
novadā”

5.

5,5 milj.

1,8 milj.

3,7 milj.

56 651,33

138 115,09

Pakalpojumu pieejamības attīstība - sabiedrība, izglītība, kultūra, sports
“Nodarbināto
personu
6. profesionālās kompetences
N/A
N/A
pilnveide”
nodarbināto
profesionālās kompetences
pilnveide.

7.

"Palielināt
kvalitatīvu
institucionālai
aprūpei
alternatīvu
sociālo
pakalpojumu dzīves vietā
un
ģimeniskai
videi
pietuvinātu pakalpojumu
pieejamību personām ar
invaliditāti un bērniem" bērnu, arī pieaugušo
ar
funkcionāliem traucējumiem
– individuālo vajadzību
izvērtēšana un individuālo
sociālās aprūpes vai sociālās
rehabilitācijas plānu izstrāde.

N/A
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N/A

8.

9.

“Tehniskās
bāzes
nodrošināšana
Bērnu
pēcpusdienas
centram
“Baltais
ērglis”
multifunkcionāla
iekārta,
fotoaparāta, projektora ar
ekrānu un skaņas tehniku,
dators.
“Pārvietojamas skatuves
iegāde
pašdarbības
kolektīviem’’,
lai
nodrošinātu
Baldones
novada
pašdarbības
kolektīviem
un
viesmāksliniekiem tehniski
atbilstošas
uzstāšanās
iespējas dažādās publiskās
pasākumu norises vietās.

“Airēšanas
sporta
10. attīstības veicināšana’’ mūsdienām
atbilstošu
inventāra iegāde – kanoe
laivas.
“Dienas centra izveide
pakalpojuma pieejamībai”
11. Iecavas ielā 4. Projekta
mērķis
ir
nodrošināt
pakalpojuma
pieejamību
novada senioru, invalīdu,
sociāli
maznodrošinātu
un/vai
mazaizsargātu
personu, bezdarbnieku un
pieaugušo
personu
ar
funkcionālajiem
traucējumiem piedalīšanos
Baldones
novada
sabiedriskajā dzīvē.
12. Publiska sporta aktivitāšu
laukuma izveide jauniešiem.
Daugavas iela 23, Baldone,
Baldones novads

4 649.43

4 184.49

464,94

9 455,06

8 509.55

945.51

9 946.20

8 951.58

994.62

27 639.39

19 347.56

8 291.83

10 505,22

9 000,00

1 505,22
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13. Āra trenažieru laukuma
izveide Baldones stadionā
14. „Slimību profilakses un
kontroles centra organizēti
vietēja mēroga pasākumi
sabiedrības
veselības
veicināšanai un slimību
profilaksei pašvaldībās”
"PROTI un DARI!" mērķa
grupa ir jaunieši vecumā no
15. 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot),
kuri nemācās, nestrādā,
neapgūst arodu nav reģistrēti
Nodarbinātības
valsts
aģentūrā
(NVA)
kā
bezdarbnieki.
16. Atbalsts
izglītojamo
individuālo
kompetenču
attīstībai
(Nr.
8.3.2.2/16/I/001). Projekta
mērķis ir nodrošināt Latvijas
izglītības
pakalpojumu
daudzveidību, kas balstīti uz
individuālās mācību pieejas
attīstību
un
ieviešanu
vispārējās izglītības iestādēs,
tādējādi
uzlabojot
izglītojamo kompetences un
mācību sasniegumus.

5 827,36

5 244.62

N/A

20 334,60

582.74

N/A

20 334,60
N/A

99 171,20

99 171,20

N/A

PLĀNOŠANAS DOKUMENTI
Baldones novadā ir spēkā 2013. gada 9. janvārī domes apstiprinātais
Baldones novada teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam.
2019.gadā tika apstiprināts viens plānošanas dokuments –
detālplānojums nekustamajam īpašumam "Astras", Baldones pagastā,
Baldones novadā. Tā izstrādes mērķis bija pamatot māju ceļa pievienojumu
valsts vietējam autoceļam V9 Iecava - Baldone – Daugmale.
Baldones novada domes 2019. gada 29. augusta sēdē tika pieņemts
lēmums Nr.9 "Par Baldones novada domes 2013.gada 9.janvāra saistošo
noteikumu Nr.1 "Par Baldones novada teritorijas plānojumu 2013.2024.gadam" atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā" izdošanu. Šie saistošie
noteikumi tika izdoti, jo, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
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2.punktu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka atbilstoši
detālplānojumam, vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves pašreizējai
izmantošanai. Ņemot vērā, ka apbūves noteikumos katrai funkcionālai zonai
nekustamo īpašumu lietošanas mērķi noteikti nepilnīgi un neatbilst minētā
normatīvā akta prasībām, apbūves noteikumu punkti Nr. 83.4., 84.3., 85.2.,
86.3., 87.3., 88.3., 89.3., 90.2., 91.3., 92.3., 93.3. tika izslēgti no apbūves
noteikumiem ar augstāk minētajiem saistošajiem noteikumiem.
Ar Baldones novada domes 2019.gada 28.maija lēmumu Nr.4 tika
uzsākta lokālplānojuma izstrāde, kas groza Baldones novada teritorijas
plānojumu 2013. - 2024.gadam valsts reģionālo autoceļu P89/P91 krustojumā
un teritorijām ap to. Lokālplānojuma pamatojums ir veicināt jaunu darbavietu,
pakalpojuma un satiksmes infrastruktūras veidošanos Baldones novadā.
Galvenais uzdevums ir pamatot degvielas uzpildes stacijas novietojumu
nekustamā īpašumā “Ziediņi”.
Visa informācija par minēto ir pieejama Baldones novada domes
mājaslapā www.baldone.lv sadaļā Pašvaldība Plānošanas dokumenti
Teritorijas plānojums vai ģeoportālā "Ģeolatvija.lv".

PASĀKUMI IEDZĪVOTĀJU INFORMĒŠANAI PAR
PAŠVALDĪBAS DARBĪBU UN IESPĒJĀM PIEDALĪTIES
LĒMUMU APSPRIEŠANĀ
2019.gadā tika organizēts pasākums “Sarunas ar pašvaldību”, kura laikā
iedzīvotāji veido darba grupas dažādu jautājumu risināšanā ar priekšlikumiem,
piemēram, lauksaimniecībā, tūrisma, izglītības un kultūras jomā. Pasākums
notiek rudenī, tādējādi iedzīvotājiem ir iespēja netiešā veidā rosināt idejas,
kuras ir iespējams iekļaut kārtējā gada budžetā. Tā pat arī tika organizēti
vairāki jau tradicionāli un iedzīvotāju vidū iecienīti tūrisma pasākumi,
piemēram, sezonas atklāšana, velobrauciens, kuri ieguvuši popularitāti:
- Tūrisma sezonas atklāšana (velobrauciens ar fotogrāfi Aleksandru
Devin)
- Meistaru dienas Mercendarbes muižā
- Velo-foto orientēšanās seriāla “Apceļo Daugavas lejteci”, Baldones
novada posma organizēšana, līdzdalība citu posmu organizēšanā
- Tūrisma sezonas noslēgšana (pārgājiens 20 km – Kūrorta takām pa
pēdām )
- Daugavas lejteces akcijas
- Gruzija ir TUVU – tikšanās ar Gruzijas vēstniecības pārstāvjiem
- Laivu brauciens sadarbībā ar Ķekavas tūrisma informācijas centru
- Gada tirgus norise Baldones novada tirgus laukumā, sākot ar 2019.
gadu notika arī trešdienu vakaru tirgus, kas tika organizēts pēc
iedzīvotāju lūguma, kas strādā ārpus Baldones novada. Līdz ar to
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pusei ekonomiski aktīvo baldoniešu Baldones tirgus ir kļuvis
pieejams.
Attīstības nodaļas darbinieki ir izveidojuši arī pašvaldības profilu
facebook.lv, kurā arī iedzīvotāji aktīvi izsaka savu attieksmi par pašvaldībā
notiekošo. Sabiedriskā viedokļa monitoringu sociālos tīklos veic sabiedrisko
attiecību speciālists. Pašvaldībai ir arī savs tūrisma Instagram konts, kurā
iedzīvotāji un novada viesi tiek informēti par apskates vērtām vietām Baldonē
un tās apkārtnē.
Iedzīvotāju informēšana par aktualitātēm notiek ar bezmaksas
informatīvā izdevuma „Baldones Ziņas” starpniecību, kas 2018. gadā tika
izdots reizi mēnesī (2500 eksemplāri) 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 jaunumu sadaļa, kurā tiek publicēta informācija par pašvaldības darbu
un novada aktualitātēm, tiek ievietoti arī pieteikumu, iesniegumu u.c.
dokumentu paraugi. Ir dota arī iespēja elektroniski uzdot savu jautājumu
domei un saņemt atbildi.
Komunikācija notiek arī izmantojot domes e-pastu. Daudziem domes
darbiniekiem ir ieviests e-paraksts. Aktuālā informācija tiek izvietota arī uz
11 informācijas stendiem novadā. Tūrisma informācija tiek izplatīta 9 tūrisma
informācijas punktos, kuros izvietoja Baldones tūrisma karti un reģionālos
tūrisma izdevumus, kuros atrodami arī Baldones tūrisma objekti un apskates
vietas.
Tika organizētas 3 aptaujas:
- Divas no tām par administratīvi teritoriālo reformu
- Baldones zīmolu tūrisma organizatora darba virzienu noskaidrošanai

PLĀNOTIE DARBI 2020. GADĀ
Baldones novada pašvaldības budžeta 2020.gadam prioritātes ir:
- Būtiski pilnveidot Baldones pilsētas ielu un novada ceļu
infrastruktūru;
- Nodrošinātu modernas telpas gan izglītības procesam, gan kultūras
pasākumiem novadā, sakārtojot Kultūras namu un uzsākot tā
būvprojekta izstrādi un būvniecību;
- Pārcelt sociālo aprūpes centru uz piemērotākām telpām bijušajā
VSAC ”Rīga” Baldones filiāles telpām, kuras 2019. gada nogalē esam
ieguvuši bezmaksas savā īpašumā.
Baldones novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta izdevumi
plānoti 7 598 264 euro apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu
pamatsummas atmaksas).
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Lielākais izdevumu apjoms 2020.gadā ir izglītībai – 3 765 785 euro jeb
50% no kopējiem izdevumiem. Pārējie izdevumi tiek sadalīti šādām jomām:
teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 772 437 euro jeb 10%, kultūrai
un sportam – 589 112 euro jeb 8%, vides aizsardzībai un atkritumu
apsaimniekošanai – 743 785 euro jeb 10%, sociālajai aizsardzībai – 904 442
euro jeb 12%, vispārējiem valdības dienestiem – 498 005 euro jeb 7% ;
sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumiem – 177 240 euro jeb 2%
un transportam -147 458 euro jeb 2% no kopējiem izdevumiem.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Izdevumi plānoti EUR 772 437. Vides aizsardzībai un atkritumu
apsaimniekošanai izdevumi plānoti EUR 743 785.
Pašvaldības prioritāte ir novada infrastruktūras attīstība un uzlabošana,
t.sk., lielākie pašvaldības finansētie investīciju projekti 2020.gadā:
- Plānots uzlabot ceļa infrastruktūru - dubultās kārtas virsmas apstrāde
Zeltkalnu, Parka, Pasta, Dārza, Lapegļu ielās un Liepu alejā, kā arī
grants seguma uzbērums un virsmas apstrāde ar pretputekļu līdzekli
virknei ielu un lauku ceļu par kopējo summu 107 000 euro.
- Gājēju celiņa izveide Zīļu ielas posmā
no Lapu ielas līdz
Morisonkalna ielai - paredzot tam tērēt 30 000 euro.
- Ielu apgaismojuma izbūves darbi Dīķu ielā 41 400 euro un
projektēšanas darbi Rīgas ielas posmā no Mežvidu ielas līdz Brāļu
kapu autobusa pieturai 4000 euro.
- Plānots piešķirt SIA “BŪKS” pašvaldības dzīvojamā fonda
remontdarbu veikšanai 10 000 euro.
Kultūra
Izdevumi plānoti 589 112 euro apmērā, t.sk., Baldones estrādes
infrastruktūras atjaunošanai (solu atjaunošanai, elektroapgādes sistēmas
remontam) un 2 m augsta žoga izbūvei ir paredzēti 28 000 euro.
Izglītība
Izdevumi plānoti 3 765 785 euro apmērā, t.sk. šādiem investīciju
projektiem:
- Uzsākt Baldones Kultūras nama Baldones mūzikas skolas vajadzībām
Iecavas ielā 2 pārbūvi, paredzot 2020.gada budžetā 100 000 euro, lai
uzsāktu ēkas projekta un būvniecības izstrādes darbus. Plānots, ka
projekta rezultātā tiks nodrošinātas ērtas un modernas telpas izglītības
procesam, mēģinājumiem un kultūras pasākumiem.
- Baldones vidusskolas tiks remontētas virkne klases, krāsota aktu zāle
un veikti kāpņu telpu remontdarbi.
- PII “Vāverīte” telpu remontiem paredzēti 12 000 euro, bruģētās ietves
izveidei 10 000 euro un jauniem rotaļu laukumu izveidei 50 000 euro.
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-

Mākslas skolas telpu izbūve vecajā skolas korpusā paredzēt 85 730
euro.
Mūzikas skolas telpu remontiem 7 000 euro.

Sociālā aizsardzība
-

-

Sociālās aizsardzības budžets plānots 904 442 euro.
Ar 2019.gadu tika ieviests un arī 2020. gadā turpināts jauns atbalsts
senioriem medicīnas izdevumu segšanai līdz 100 euro, kuriem
vecuma pensijas apmērs kopā ar piemaksu pie pensijas ir līdz 300 euro
mēnesī. Dažādu veidu pabalstiem kopumā tiks novirzīti 152 845 euro,
Sociālā aprūpes centra "Baldone'' pārejai uz jaunajām telpām (plānots
tās sadalīt mazākos kabinetos) – 115 000 euro.
Plānots atbalsts dalībai nodarbinātības pasākumam vasaras brīvlaikā
5445 euro.

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem
-

-

-

-

-

Veikt pasākumus, kas nodrošinātu Baldones vidusskolas saglabāšanu
un attīstību, atbalstītu skolotāju tālākizglītību, veicinātu izglītības
kvalitāti, kas celtu skolas prestižu un reitingu citu skolu vidū,
veicinātu nākotnes specializāciju IT tehnoloģiju jomā. Tas
nodrošinātu vidusskolēnu skaita pieaugumu. Iekārtot ar modernām
tehnoloģijām aprīkotus kabinetus ar jaunu datoru iegādi.
Licencēt un akreditēt profesionālās ievirzes sporta programmas, lai
nodrošinātu Baldones sporta kompleksa sniegto pakalpojumu
kvalitāti.
Turpināt PII “Vāverīte” telpu remontu, celiņu bruģēšanu un rotaļu
laukumu labiekārtošanu.
Izsludināt konkursu Baldones Kultūras nama Baldones mūzikas
skolas vajadzībām rekonstrukcijas projektēšanu un būvniecību ar
paplašināšanu, tādējādi nodrošinot mūsdienu prasībām atbilstošas
telpas kvalitatīviem kultūras pasākumiem, svinību pasākumiem
Baldones novada izglītības iestādēm, kā arī nepieciešamās telpas
amatierkolektīvu mēģinājumiem un pulcēšanās vietu sabiedriskajām
aktivitātēm (telpas Baldones NVO, dažādām interešu grupām,
radošajām un izglītojošām aktivitātēm, semināriem, konferencēm
u.c.).
Nodrošināt Baldones novada muzeja telpu labiekārtošanu un tā
akreditāciju.
Izstrādāt uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu programmu un
nodrošināt programmas īstenošanai nepieciešamā finansējuma
plānošanu pašvaldības budžetā.
Turpināt programmu daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektu
īstenošanā.
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-

-

-

-

Pēc Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta
pabeigšanas, intensīvi strādāt pie pieslēgumu nodrošināšanas
jaunajiem tīkliem.
Turpināt ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošanu (dubultās virsmas
apstrāde Skolas, Kastaņu, Parka ielā, Liepu alejā, Pasta un Dārza,
Avotu ielā), ielu apgaismojuma tīklu paplašināšanu Dīķu ielā un Rīgas
ielas posmā no Mežvidu ielas krustojuma līdz Brāļu kapiem
Gājēju celiņa izveide Zīļu ielas posmā no Lapu ielas līdz
Morisonkalna ielai - paredzot tam tērēt 30 000 euro un gājēju celiņa
izveide Vanagkalnu ielas posmā no Jakaru ielas līdz Mārsilu ielai.
Kultūras centra rekonstrukcijas projekta izstrāde.

Domes priekšsēdētāja vietniece

I.Jēkabsone
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5. Neatkarīgu revidentu ziņojums Baldones novada domei
Rīga
DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS
LAIKS
Nr.9/P
Atzinums ar iebildi
Mēs esam veikuši Baldones novada domes (turpmāk tekstā „Pašvaldība”)
pievienotajā gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais
finanšu pārskats ietver:
- pārskatu par finansiālo stāvokli 2019. gada 31. decembrī (bilance);
- pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem par gadu, kas
noslēdzās 2019. gada 31. decembrī;
- pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada
31. decembrī;
- naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada
31. decembrī;
- finanšu pārskata pielikumu, tai skaitā, finanšu pārskata posteņu
skaidrojumu, grāmatvedības uzskaites principu aprakstu, gada
pārskata sagatavošanas principu aprakstu un finanšu instrumentu
risku pārvaldīšanas aprakstu.
Mūsuprāt, izņemot atzinuma ar iebildi pamatojuma rindkopā aprakstīto
apstākļu iespējamo ietekmi, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu
un skaidru priekšstatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli 2019. gada 31.
decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu
gadā, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī, saskaņā ar Ministru
Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata
sagatavošanas kārtība”.

Atzinuma ar iebildi pamatojums
Veicot zemes īpašumu gada inventarizāciju, pašvaldība ir veikusi zemju
izvērtējumu pēc to lietošanas mērķa, pārklasificējot daļu īpašumu uz
ieguldījuma īpašumiem, bet izvērtējums ir veikts nenorādot pamatojumu,
kādēļ inventarizācijas komisija ir norādījusi attiecīgo zemes lietošanas mērķi,
savukārt ēkām un būvēm izvērtējums pēc lietošanas mērķa nav veikts.
Pašvaldības zemju vērtība uz 2019.gada 31. decembri bija EUR 2583816, bet
uz 2018.gada 31. decembri EUR 2597327, bet ēku un būvju vērtība uz
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2019.gada 31. decembri bija EUR 7710491, bet uz 2018.gada 31. decembri
EUR 6848326.
Pamatojoties uz augstāk minēto, mēs nevaram noteikt minēto posteņu
savstarpējiem atlikumiem - pārklasifikācijas un novērtējuma ietekmi
pašvaldības zemēm, ēkām un būvēm un ieguldījuma īpašumiem uz pārskata
gada sākuma un beigu atlikumiem.
Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mēs veicām revīziju ievērojot
Latvijā atzītos starptautiskos publiskā sektora revīzijas standartus (turpmāk ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, tālāk izklāstīti mūsu
ziņojuma sadaļā “Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju”.
Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās
Grāmatvežu ētikas standartu padomes izstrādātā Starptautiskā Profesionālu
grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkarības standartu)
prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām,
kas ir piemērojamas mūsu veiktajai finanšu pārskata revīzijai. Mēs esam
ievērojuši arī Revīzijas pakalpojumu likumā un Starptautiskā Profesionālu
grāmatvežu ētikas kodeksā (tostarp Starptautiskajos Neatkarības standartos)
noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības.
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un
atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam ar iebildi.
Ziņošana par citu informāciju
Pašvaldības vadība ir atbildīga par citu informāciju. Cita informācija
ietver:
- vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā;
- budžeta izpildes pārskatu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā.
Cita informācija neietver finanšu pārskatu un mūsu revidentu ziņojumu
par šo finanšu pārskatu. Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz šo
citu informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu,
izņemot to, kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā “Citas ziņošanas prasības
saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām”.
Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu
informāciju un, to darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no
finanšu pārskata vai no mūsu revīzijas gaitā iegūtajām zināšanām un vai tā
nesatur cita veida būtiskas neatbilstības.
Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās
zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā
informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir par to ziņot. Mūsu
uzmanības lokā nav nonākuši nekādi apstākļi, par kuriem šajā sakarā būtu
jāziņo.
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Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu
prasībām
Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mūsu pienākums ir arī
izvērtēt, vai vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018.
gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”
prasībām.
Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām,
mūsuprāt:
- 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
2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata
sagatavošanas kārtība” prasībām.
Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, atbildība par
finanšu pārskatu
Vadība ir atbildīga par finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru
priekšstatu, sagatavošanu saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19.
jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” un
par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai būtu
iespējams sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu
izraisītas būtiskas neatbilstības.
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības
spēju turpināt darbību, pēc nepieciešamības sniedzot informāciju par
apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju turpināt darbību un darbības
turpināšanas principa piemērošanu, ja vien nav plānota Pašvaldības
pievienošana citai pašvaldībai vai sadalīšana.
Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, ir atbildīgas par
Pašvaldības finanšu pārskata sagatavošanas pārraudzību.
Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats
kopumā nesatur kļūdu vai krāpšanas izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt
revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta
līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar ISSAI,
vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var
rasties krāpšanas vai kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var
pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt
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saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, pamatojoties uz šo finanšu
pārskatu.
Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, mēs visā revīzijas gaitā izdarām
profesionālus spriedumus un ievērojam profesionālo skepsi. Mēs arī:
- identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt
krāpšanas vai kļūdu dēļ radušās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un
veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam
revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu
pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas
krāpšanas radītas neatbilstības, ir augstāks par kļūdu izraisītu
neatbilstību risku, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas,
dokumentu viltošanu, ar nodomu neuzrādītu informāciju, maldinošas
informācijas sniegšanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus;
- iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas
veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas
procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par Pašvaldības iekšējās
kontroles efektivitāti;
- izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku piemērotību 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. Ja šāda
informācijas finanšu pārskatā nav sniegta, mēs sniedzam modificētu
atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem,
kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes
notikumu vai apstākļu ietekmē Pašvaldība savu darbību var pārtraukt;
- izvērtējam vispārējo finanšu pārskata izklāstu, struktūru un saturu,
tajā skaitā pielikumā atklāto informāciju un to, vai finanšu pārskats
patiesi atspoguļo tā pamatā esošos darījumus un notikumus;
- iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par
Pašvaldības iesaistīto 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.
Personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, mēs cita starpā sniedzam
informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem
revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles
trūkumiem, kurus mēs identificējam revīzijas laikā.
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