APSTIPRINĀTS
ar Baldones novada domes
2012.gada 6.jūnija sēdes
lēmumu (prot.Nr.11, 8.§)

Publiskais pārskats par Baldones pašvaldības
saimniecisko darbību
2011. gadā
1.Vispārēja informācija
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”. 2011. gada 1. janvārī Baldonē dzīves vietu
bija deklarējuši 5706 iedzīvotāji, gada beigās 5709 (+3) iedzīvotāji, no tiem pilsētā - 2346, laukos3363. Iekavās šeit un turpmāk dots salīdzinājums ar 2010. gadu. Darba spējīgo īpatsvars sasniedz 63
%, līdz darba spējīgam vecumam( 0-18 gadi) – 18 %, virs darba spējīgā vecuma- 19%. Pēc nacionālā
sastāva iedzīvotāji sadalās sekojoši: 85,79 % latvieši, 8,43% krievi, pārējie- citas tautības. Gada laikā
par 4% palielinājies latviešu īpatsvars. Baldonē 2011.gada beigās dzīvoja 2988 (+3) sievietes un
2721(+0) vīrieši. 2011. gadā Baldones dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 40 (-5) jaundzimušie un 70
(+6) mirušie, kā arī 24 (+14) laulības. Darba vietas nodrošina ap 100 uzņēmumi un iestādes.
Lielākais darba devējs ir dome kopā ar pašvaldības iestādēm (241 strādājošie), VSAC „Rīga”
Baldones filiāle (193 strādājošie), privātajā sektorā SIA „Dinda „un „Dzenis”, SIA „CMD”, SIA
„Vīgranti”, SIA „Marnori”, SIA „Norsa G”, ZS „Vecozoli”, SIA „Baldones lauki”, SIA „ART-L”,
u.c.
Baldonē darbojas vidusskola (520 skolēni, 63 pedagogi, 29 darbinieki), mūzikas
pamatskola (130 skolēni, 37 pedagogi, 16 darbinieki), mūzikas skola (105 audzēkņi, 16 pedagogi),
mākslas skola (80 audzēknis, 8 pedagogi,7 darbinieki), PII „Vāverīte” (250 audzēkņi, 21 pedagogs,
26 darbinieki), kino (3 darbinieki), bērnu pēcpusdienas centrs (1 vadītāja), bibliotēka (4 bibliotekāres
un 3 darbinieki), sociālo pakalpojumu centrs „Mercendarbe” (12 audzēkņi, 12 darbinieki), SAC „
Baldone” (25 klienti, 14 darbinieki), sociālais dienests (6 darbinieki). Domes administrācijā strādāja
28 darbinieki, komunālajā saimniecībā un ar to saistītajās struktūrvienībās kopā nodarbināti 38
cilvēki, bet ar kultūras un sporta dzīves organizēšanu saistīti 26 darbinieki (treneri, pulciņu un
kolektīvu vadītāji, kultūras un sporta organizatori).
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 1,48% no visām
teritorijām; satiksmes infrastruktūras objekti - 0,02%; sabiedriskas nozīmes objekti – 0,93 %;
daudzdzīvokļu māju apbūve – 0,14%; ražošanas objekti - 0,3%; inženiertīkli- 0,07%; komercapbūve0,3%; 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.

2.Salīdzinošs pārskats par pašvaldības budžetu 2010.- 2012. gadiem
Pamatbudžets
2010.g.

2011.g.

2012.g.

Budžeta ieņēmumi kopā

3004020,-

3101823,-

2808293,-

Nodokļu ieņēmumi
t.sk

1879699,-

2034007,-

2003404,-

Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis
t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis
par iepriekšējo gadu

1692066,-

1813288,-

1773688,-

22327,-

18872,-

21934,-

Nekustāmā īpašuma nodoklis
t.sk. nekustāmā īpašuma
nodokļa parāds par iepriekšējo
gadu

187633,-

220719,-

229716,-

14686,-

31718,-

40000,-

Nenodokļu ieņēmumi
t.sk.
% ieņēmumi no kontu atlikumiem
valsts un pašvaldību nodevas
un maksājumi
sodi un sankcijas
pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no nekustāmā īpašuma
pārdošanas

39817,-

37558,-

57296,-

252,-

360,-

350,-

8594,6384,4012,-

8807,6417,6781,-

8950,6520,7976,-

20575,-

15193,-

33500,-

Maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi

29890,-

37037,-

37250,-

Pašvaldību budžetu transferti
t.sk.
pašvaldību savstarpējie norēķini

131087,-

109729,-

149000,-

131087,-

109729,-

149000,-

923526,100000,-

883492,-

561343,-

503269,42740,20078,48300,445,480,29439,37969,1406,31071,20365,14436,41770,5332,18360,8066,-

520329,46596,17903,48297,2621,484,26250,25135,3959,11691,8658,161798,6858,-

379077,-*
37048,-*
12758,45832,400,25000,6678,6737,4560,15210,8000,-

-

2913,-

18000,-

182811,-

241508,-

2043,-

Valsts budžeta transferti, projekti
(mērķdotācijas ,projekti)
T.sk. mērķdotācijas skolas rekonstrukcijai
Mērķdotācija pedagogu algām vidusskolai
un mūzikas pamatskolai
Mērķdotācija PII „Vāverīte” pedagogu algām
Mērķdotācija mākslas skolas pedagogu algām
Mērķdotācija mūzikas skolas pedagogu algām
Mērķdotācija mācību literatūras un līdzekļu iegādei
Mērķdotācija bibliotēkai „Trešais tēva dēls”
Mērķdotācija GMI un dzīvokļa pabalstiem
Mērķdotācija nodarbinātības pasākumiem
Mērķdotācija skolēnu dziesmu svētkiem
Projekts „Dziedošie kaimiņi”
Pašvaldību kapacitātes paaugstināšanas projekti
Izglītības iestāžu informatizācijas projekts
Projekts dabaszinātņu kvalitatīvai apguvei
Satiksmes drošības projekts
„Sorosa fonds-Latvija” projekts
Bērnudārza siltināšanas projekts KPFI
Dotācija 1.klašu skolnieku brīvpusdienām
Projekts „Inovāciju īstenošana izglītībā” mūzikas
pamatskolā
EZF projekts
ELFLA projekts vidusskolā apskaņošanas
sistēmas izveide
Atlikums 2010. gada beigās
Atlikums 2011. gada beigās
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585000,-

129600,-

-

Vispārējie vadības dienesti

178418,-

185233,-

185529,-

Sabiedriskā kārtība,

78881,-

77693,-

74884,-

Bāriņtiesa

13040,-

14830,-

15416,-

Izglītība
t.sk.
PII „Vāverīte”
Pamatskola, vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Norēķini ar citām pašvaldībām

1607032,-

1442616,-

1388441,-*

445459,943931,91788,65344,-

246413,1037955,96571,61676,-

310987,-*
853357,-*
91097,-*
62000,-

Sociālā nodrošināšana

334628,-

342089,-

357594,-

Dzīvokļu un komunālā
saimniecība, vides aizsardzība

413108,-

640509,-

597736,-

Brīvais laiks un sports, kultūra

242900,-

218374,-

245256,-

99935,-

89543,-

89750,-

1090,104740,3073772,-

129 600,-**
3140487,-

93195,3047801,-

Aizņēmums no Valsts kases
Ar * atzīmēti plānotie ieņēmumi 8 mēnešiem.
Izdevumi pēc pašvaldības funkcijām:

Pārējie izdevumi, kas nav
atspoguļoti pamatgrupās :
kredīta procentu nomaksa
dotācija pašvaldību finansu
izlīdzināšanas fondam
kredīta pamatsumma,
Izdevumi kopā

Ar * atzīmēts plāns 8 mēnešiem
Ar ** atzīmēts īstermiņa kredīts satiksmes drošības projektam un 7600 Ls vidusskolas kredīta
pamatsummas atmaksa.
Līdzekļu atlikums 2012.gada beigās
2000,-

Speciālais budžets
Ieņēmumi kopā:

57224,-

57261,-

38013,-

Autoceļu fonds
Dabas resursu nodoklis
Pārējie līdzekļi
Dāvinājumi un ziedojumi
Līdzekļu atlikums 2010. gada beigās
Līdzekļu atlikums 2011.gada beigās

45639,1854,9731,41215,-

53258,1051,2952,35083,-

36013,1000,1000,-

Izdevumi kopā:

35892,-

63573,-

73096,-

Autoceļu fonds
Dabas resursu nodoklis
Dāvinājumi un ziedojumi
Pārējie izdevumi
Līdzekļu atlikums 2012. gada beigās

32297,1630,1965,-

58053,1051,4469,-

62382,1224,9290,200,-
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Skaitļi par 2010. un 2011. gadu atspoguļo budžeta izpildi, bet 2012. gadam - plānotos ieņēmumus un
izdevumus.

Ieņēmumi
2011. gadā budžeta ieņēmumi izpildīti par 106,7% (2010. gadā -100,0%). Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa ieņēmumi izpildīti par 111,1 %; nekustāmā īpašuma nodoklis- par 104,6 %, t.sk. par zemi93,8%, par ēkām – 104,6%. Nodokļu ieņēmumi kopumā izpildīti par 107,85 %.
Savukārt nenodokļu ieņēmumu plāns izpildīts par 69,7%, t.sk. soda naudas -106,9 % apmērā;
valsts un pašvaldību nodevas 111,5 % apmērā; ieņēmumi par dažādiem pakalpojumiem – 109,4 %
apmērā. Pašvaldības īpašums pārdots par 15193 Ls jeb 47,5% apjomā no plānotā.
Transfertu maksājumi no valsts saņemti 94,8 %. No citām pašvaldībām par mūsu skolu un bērnu
nama sniegtajiem pakalpojumiem saņemti maksājumi 75,7% apmērā, jo samazinājās ieņēmumi par
skolu sniegtajiem izglītības pakalpojumiem citu pašvaldību bērniem un ieņēmumi par sociālo
pakalpojumu centra „Mercendarbe” sniegtajiem pakalpojumiem bija mazāki kā tika plānots gada
sākumā un nesedza šīs iestādes izdevumus. Gada laikā pieauga finansējums mācību grāmatu iegādei
un papildus saņēmām valsts budžeta līdzekļus 1489 Ls apmērā mācību līdzekļu iegādei pirmsskolas
izglītībai.
Visas mērķdotācijas pedagogu algām saņemtas pilnā apmērā, taču atkal samazinājās finansējums
no Kultūras ministrijas mākslas un mūzikas skolu pedagogu darba apmaksai. Tika saņemts pēdējais
maksājums par īstenoto projektu „Dziedošie kaimiņi” – 3959 Ls, pašvaldības kapacitātes
paaugstināšanai no ES fondiem saņēmām 11691 Ls attīstības programmas un teritorijas plānojuma
izstrādei. Tika pabeigta dabaszinātņu kabinetu modernizācija vidusskolā un saņemts pēdējais
maksājums – 8658 Ls, taču netika uzsākts informatizācijas projekts, tādēļ tajā plānotais finansējums
netika saņemts. No ERAF un valsts budžeta līdzekļiem saņēmām 161 798 Ls satiksmes drošības
uzlabošanas projekta īstenošanai Baldones pilsētā. Kopumā dažādos projektos pašvaldības budžets
tika papildināts par 189 019 Ls.

Izdevumi
Izdevumi kopumā 3140487 Ls jeb 98,9% no plānotā.
Līdzekļu izlietojums pēc ekonomiskās klasifikācijas:
41,9 % (1316348 Ls) no visiem līdzekļiem izlietoti pedagogu, pašvaldības iestāžu un dienestu
darbinieku atalgojumiem (1); 10,06 % (316017 Ls) – darba devēja obligātās sociālās iemaksas (2);
0,01% (466 Ls) - komandējumiem un dienesta braucieniem (3); 0,5% (15958 Ls) – sakaru
pakalpojumu apmaksai (4); 5,7% (179186 Ls) – komunālo pakalpojumu apmaksai (5); 0,9% (28553
Ls) administratīvo pakalpojumu apmaksai (kursi, audits, aparatūras noma, reprezentācija u.c.) (6);
2,65% (81585 Ls) - ēku, būvju iekārtu, transporta līdzekļu remontiem (7); 0,34% (10737 Ls) - telpu
un transportlīdzekļu nomai (8); 2,6% (80142 Ls) - pārējiem pakalpojumiem (novada svētki, sporta
pasākumi, projekti u.c.) (9); 0,13% (3714 Ls) - darījumiem ar zemesgrāmatu (10); 5,01% (159736
Ls) -materiālu, energoresursu, biroja preču, saimniecisko materiālu u.c. iegādei (11); 14,9% (466712
Ls) - pamatlīdzekļu iegādei un kapitālai celtniecībai (12); 5,8% (180883 Ls) – kredīta
pamatsummas, procentu nomaksai un kredīta apkalpošanai Valsts kasē (13); 1,96 %( 61676 Ls) pašvaldību savstarpējiem norēķiniem (14); 5,87% (184358 Ls) - dotācijas un subsīdijas (15)
2010.gads

2011.gads
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Līdzekļu izlietojums pēc pašvaldību funkcijām
Līdzekļi tērēti sekojoši: 45,96 % - izglītībai (1); 14,34 % - dzīvokļu un komunālai saimniecībai
(2); 7,23 % vides aizsardzībai, teritorijas labiekārtošanai (3); 5,89 % - pārvaldes uzturēšanai (4);
11,36% - sociālajai palīdzībai (5); 6,95 % - kultūrai un sportam (6); 2,47 % - sabiedriskai kārtībai
(7); 5,8% - kredīta % un pamatsummas nomaksai (8).

2010.gads

2011.gads

Budžeta izdevumu daļas analīze rāda, ka 2011. gadā izdevumu procentuālais sadalījums lielākoties
būtiski nav mainījies. Salīdzinot ar 2010. gadu, pieauguši kredīta pamatsummas un kredīta %
maksājumi. Ar Valsts kasi tika panākta vienošanās par vidusskolas rekonstrukcijai ņemtā kredīta
pamatsummas maksājumu atlikšanu uz gadu, taču tika paņemts īstermiņa kredīts 122000 Ls apmērā,
lai nodrošinātu finanšu plūsmu satiksmes drošības uzlabošanas projekta realizācijai ar 1,9% likmi
gadā. Īstermiņa kredīts tika atmaksāts 2011. gadā un procentuāli tas atsaucas uz kopējo izdevumu
sadali.
2011. gadā Baldones novads bija to pašvaldību vidū, kas nav donors pašvaldību finansu
izlīdzināšanas fondā un nesaņem arī dotāciju. Izdevumos būtisks samazinājums ir izglītībai, jo 2010.
gadā lieli līdzekļi tika ieguldīti PII „Vāverīte” ēkas siltināšanā un jumta rekonstrukcijā.
Samazinājums ir arī kultūras nozarē, jo 2010. gadā tika realizēts projekts „Dziedošie kaimiņi”, kurā
ieguldītos līdzekļus galvenokārt arī atguvām iepriekšējā gadā. Būtisks pieaugums bija vides
aizsardzībai un komunālajai saimniecībai, jo tika iegādāta tehnika un īstenots satiksmes drošības
uzlabošanas projekts. Samazinājums ir arī izdevumu sadaļā sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, jo
otrajā pusgadā darba nespējas dēļ nestrādāja administratīvo pārkāpumu inspektors.
Speciālais budžets
Speciālo budžetu veido noteiktam mērķim paredzētie līdzekļi, kurus tērēt citām vajadzībām nav
atļauts.
Speciālā budžeta ieņēmumi izpildīti par 100,35 % , t.sk. autoceļu fonds – 99,99 %; dabas resursu
nodoklis – 80,77 %; pārējie ieņēmumi – 327,99%. Speciālajā budžetā tika uzskaitīta arī VAS
„Latvenergo” dāvinājums trūcīgām ģimenēm patērētās elektroenerģijas apmaksai.
Izdevumi no speciālā budžeta izpildīti 66,17 % apjomā, t.sk. no dabas resursu nodokļa – 68,92 %
pret plānoto; no autoceļu fonda – 68,76 %; no pārējiem līdzekļiem – 44,13 %. Izdevumu plāna zemie
izpildes procenti izskaidrojami ar nepietiekamajiem ieņēmumiem, līdz ar to trūka līdzekļu lielu
projektu īstenošanai un autoceļu fonda līdzekļi tika uzkrāti nākamo gadu darbiem.
Pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem speciālā budžeta līdzekļi sadalās sekojoši: 6,82% atalgojumi; 1,64% - darba devēja obligātās sociālās iemaksas; 8,29% - pakalpojumu apmaksa;
40,25% - ielu, ceļu remontdarbi; 21,70% - degviela un materiāli; 21,31% - transportlīdzekļa iegāde
pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vajadzībām.
2011. gadā pieauguši izdevumi degvielai un materiāliem sakarā ar sniegoto ziemu un pamatlīdzekļu
iegādei, jo iegādāts mazizmēra traktors ar agregātiem 13154 Ls vērtībā.
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Budžeta grozījumi veikti domes sēdēs 2011.gada 16.martā, 20.jūnijā, 10.augustā, 21.septembrī un
7. decembrī.

3.Kredītsaistības un galvojumi
2011. gadā jaunas ilgtermiņa saistības Valsts kasē nav ņemtas, bet īstermiņa kredīts 122000 Ls
apmērā atmaksāts līdz gada beigām. Pamatojoties uz domes lēmumu, tika atlikta pamatsummas
atmaksa 2005., 2006., 2008. gadā ņemtiem kredītiem vidusskolas rekonstrukcijai un tika atmaksāti
tikai 7600 Ls. Kopumā uz 2012. gada sākumu atlikušas ilgtermiņa saistības 1601470 Ls, t.sk.
vidusskolas rekonstrukcijai 1015630 Ls, ūdenssaimniecības rekonstrukcijai 585000 Ls.
2011. gadā dome izsniedza galvojumu studiju kredītam Sauthemptonas universitātē 20960 EUR
apmērā.

4. Pamatlīdzekļi, dalība asociācijās un biedrībās
Pamatlīdzekļi uz 01.01.2011.g.- 7145837 Ls, uz 01.01.2012.- 7397788 Ls vērtībā (+251951 Ls),
pēc jauno pamatlīdzekļu uzņemšanas bilancē un esošo nolietojuma novērtēšanas. 2011. gada laikā
ierakstīti zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un uzņemti bilancē 10 nekustamie īpašumi.
Pašvaldībai piederēja 100% kapitāla daļas SIA „BŪKS” un SIA „Sociālās aprūpes centrs
„Baldone””, kā arī 1/23 daļa no īpašuma Rīgā Lāčplēša ielā 24. 2011. gadu SIA „BŪKS” beidza ar
22116 Ls lieliem zaudējumiem, ko veido maksājumu parādi un galvenokārt pamatlīdzekļu
nolietojums. Salīdzinot ar 2010. gadu, zaudējumi samazinājušies par 22414 Ls. SIA „Sociālās
aprūpes centrs „Baldone”, likvidācijas brīdī, bija 4352 Ls zaudējumi. SIA oktobrī tika likvidēta un
izveidota iestāde Sociālās aprūpes centrs „Baldone”.
Sakarā ar SIA „Sociālās aprūpes centrs „Baldone”” likvidāciju, 2011. gadā tika samazināti
ilgtermiņa ieguldījumi komercsabiedrībās par 85835 Ls un gada beigās tie bija 882555 Ls.
Bibliotēku grāmatu fonds palielinājies par 11762,68 Ls, saimnieciskie pamatlīdzekļi par 35133,08
Ls. Nepabeigtās celtniecības (vidusskolā) kopsumma samazinājusies par 419971 Ls, jo nodots
ekspluatācijā ēdnīcas komplekss, un tā ir 760174 Ls. Datortehnika, datorprogrammas un
tehnoloģiskās iekārtas iegādātas par 5111 Ls un gada beigās bija 35029 Ls vērtībā. Iegādāts
aprīkojums skolas ēdnīcas virtuvei par 37268,58 Ls un par 10499,05 Ls āra trenažieri (pie sporta
kompleksa) un mācību procesa aprīkojums vidusskolai un mūzikas pamatskolai.
Pašvaldība ir dalībnieks Rīgas plānošanas reģiona padomē, Latvijas Pašvaldību savienībā, LPS
izpilddirektoru asociācijā, Bāriņtiesu darbinieku asociācijā. Pašvaldība 2011. gadā izstājās no
Baldones kultūras biedrības. Kopā ar 11 citām bijušajā Rīgas rajona pašvaldībām Baldones novada
dome ir dibinātāja Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldei.

5. Debitori un kreditori
Kopsummā debitoru parādi uz 01.01.2012. g. ir 117213 Ls, (+12138 Ls) t. sk. nekustāmā
īpašuma nodokļa parāds par zemi - 59127,62 Ls; nekustamā īpašuma nodokļa parāds par ēkām –
18349,27 Ls; nomas parāds (summa, kas saskaņā ar līgumiem jāmaksā janvārī) un uz kredīta
izpirktās zemes - 18275,35 Ls; iedzīvotāju ienākuma nodoklis no Valsts kases - 21934 Ls.
Kreditoru parādi kopā - 24392 Ls. Tā ir maksa par pakalpojumiem, ko pašvaldības administrācija
un struktūrvienības saņēma decembrī, bet rēķini apmaksai iesniegti nākamā gada janvārī.

6.Teritorijas plānojums un investīcijas
Pašvaldības teritorijas plānojums apstiprināts 2006. gada 10. maijā un nav grozīts. 2011. gadā
uzsākta teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde, kā arī pieņemts lēmums par
pašvaldības ilgtermiņa stratēģijas izstrādi. Šo dokumentu izstrāde tiek finansēta no ESF aktivitātes
„Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” un „Plānošanas reģionu un
vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” līdzekļiem.
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2011. gadā veiktas sekojošas investīcijas pašvaldības infrastruktūrā:
- īstenots satiksmes drošības uzlabošanas projekts un izbūvēta ietve gar Rīgas ielu (201235 Ls);
vidusskolas ēdnīcas kompleksa izbūve (204442 Ls);
- katlu mājas kompleksais remonts mūzikas pamatskolā (5593 Ls);
- sporta spēļu zāles grīdas remonts un signalizācijas ierīkošana sporta kompleksā (8295 Ls);
- dažādi remontdarbi Vanagkalna estrādē ( 1756 Ls);
- sanitāro mezglu un ēdienu izsniegšanas telpu kompleksais remonts, dažādi remontdarbi PII
„Vāverīte” (16966 Ls);
- jumta remonts mākslas skolā Daugavas ielā 2A ( 2137 Ls);
- dažādi remontdarbi domes ēkā ( 2447 Ls);
- dažādi labiekārtošanas darbi pašvaldības teritorijā (20763 Ls).
Nozīmīgas privāto uzņēmēju investīcijas 2011. gadā nebija.

7. Līdzdalība projektos
2011. gadā vidusskolā tika pabeigta ERAF finansētā projekta skolu dabaszinātņu kabinetu
modernizācijai īstenošana un uzsākta skolu informatizācija.
Vidusskolā tika pabeigts „Sorosa fonds Latvija” finansētais projekts „Daudzpusīga, mūsdienīga uz
iedzīvotāju vajadzībām orientēta darbnīcu kompleksa izveidošana Baldones novadā, apvienojot
formālās un neformālās izglītības iespējas un vietējās sabiedrības resursus”.
Tika īstenots pašvaldības iesniegtais projekta pieteikums satiksmes drošības uzlabošanai Rīgas
ielā, un ELFLA projekts jauniešu aktīvās atpūtas laukumu izveidei pie sporta kompleksa. Ar ESF
līdzekļiem uzsākta pašvaldības teritorijas plānojuma, attīstības programmas izstrāde.
Mūzikas pamatskolā realizēts projekts „Inovāciju īstenošana izglītībā”. Vidusskolā uzsākta
ELFLA finansētā radiopārraižu veidošanai nepieciešamās sistēmas izveidošanas projekta īstenošana.
Kopā ar Ķekavas un Salaspils novadu domēm tika īstenota kopējas tūrisma kartes izveide.

8. Pašvaldības vadības pilnveidošana un iedzīvotāju informētība
No 2009. gada 1. jūlija domē darbojas 15 deputāti no 2 sarakstiem: politiskās partijas „Rīgas
Apriņķa Novadu Apvienība”( kopš 2010. gada – Reģionu partija) - 9 un „Pilsoniskā savienība”- 6.
Izveidotas 3 komitejas: finanšu-attīstības, sociālo jautājumu un izglītības un kultūras jautājumu
komiteja. Domes darba efektivitātes nolūkā tika veikti grozījumi pašvaldības nolikumā, precizēti
komisiju nolikumi. Pašvaldības mājas lapā tiek publicēti amatpersonu ikmēneša ienākumi pēc
nodokļu nomaksas un budžeta izpilde. Ar mērķi pilnveidot grāmatvedības darbu tika izveidota jauna
štata vieta – grāmatvedības vadītājs-finansists. Darbu sāka personāla un tūrisma speciāliste. Veikta
darbinieku ikgadējā atestācija – darba novērtējums. Nepārtraukti tika paaugstināta darbinieku
kvalifikācija - 33 reizes apmeklēti kursi un semināri, neskaitot mācību iestāžu pedagogu
kvalifikācijas celšanas seminārus.
Iedzīvotāju informēšana par aktualitātēm notiek ar bezmaksas informatīvā izdevuma „Baldones
Ziņas” starpniecību, kas 2011. gadā tika izdota reizi mēnesī 2100 eksemplāru metienā un lasāma arī
pašvaldības mājas lapā. Aktuālā informācija pieejama arī pašvaldības mājas lapā www. baldone.lv,
kas atjaunota un papildināta ar informāciju. Lai atvieglotu komunikāciju ar domi un tās iestādēm,
pašvaldības mājas lapā ir ievietoti pieteikumu, iesniegumu u.c. dokumentu paraugi. Ir dota iespēja
elektroniski uzdot savu jautājumu domei un saņemt atbildi. Komunikācija notiek arī izmantojot
domes e-pastu. Domes darbiniekiem ir ieviests e-paraksts. Aktuālā informācija tiek izvietota arī uz
11 informācijas stendiem novadā.

9. 2012. gadā plānotie darbi
2012. gadā plānotie lielākie realizējamie darbi:
- ielu apgaismojuma rekonstrukcija - plānotās izmaksas 71775 Ls;
- pilsētas meliorācijas sistēmas atjaunošanas darbu turpināšana – 7800 Ls;
- tualešu remonts domes ēkā - 5000 Ls;
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- vidusskolas rekonstrukcijas turpināšana (garderobes, trīs klašu telpu izbūve,
dažādi ar sākumskolas korpusa ekspluatāciju saistīti darbi) – 220250 Ls;
- PII „Vāverīte” jaunās grupas telpu kompleksais remonts, lietus ūdens novadīšanas
sistēmas daļēja izbūve, ar ēkas energoefektivitātes nodrošināšanu saistītie remontdarbi - 62440 Ls;
- sporta kompleksa remontdarbi – 4925 Ls;
- sociālās aprūpes centra „Baldone” remontdarbi – 16500 Ls;
projektu izstrāde Ceriņu parka rekonstrukcijai, dīķu teritorijas labiekārtošanai, bērnudārza
siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai, vidusskolas aktu zāles pārbūvei, Vārpu ciema notekūdeņu
sistēmas TEP izstrāde, domes un sociālās aprūpes centra ēku energoaudits siltināšanas projektu
izstrādei.
No speciālā budžeta līdzekļiem
- Vanagkalna ielas asfalta virskārtas nostiprināšana – 18 940 Ls;
- Ķekaviņas upes caurtekas Zīļu ielā remontdarbu tehniskā projekta izstrāde – 1220 Ls;
- Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi.
Domes priekšsēdētāja:

Karina Putniņa
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