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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.
2015. 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 nekustāmo
īpašumu atsavināšana un ieņēmumi no nekustāmā īpašuma nodokļa pirmoreiz
bija zem plānotā līmeņa. Neskatoties uz to, pašvaldības saimnieciskā darbība
norit stabili un mērķtiecīgi.
2015. gadā tika pabeigta PII “Vāverīte” piebūves un vidusskolas
sākumskolas korpusa celtniecība, turpināta Ceriņu parka rekonstrukcija un
atjaunota skulptūra “Māra”, īstenota daļēja ielu apgaismojuma rekonstrukcija
Vanagkalna ielā, PII „Vāverīte” veikts divu grupu telpu un ieejas mezgla
kapitālais remonts. Turpinājās arī pilsētas meliorācijas sistēmas sakārtošana un
darbs pie domes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas, turpinot logu
nomaiņu, apkures sistēmas optimizācijas, sociālās aprūpes centrā renovēts
vecā korpusa jumts. 2015. gadā izstrādāta stadiona rekonstrukcijas koncepcija
un sākts darbs pie projekta izstrādes. Konceptuāli apstiprināta ideja par
industriālās teritorijas izveides Klapu krogā. Tika turpināta teritorijas “Zaļā
pietura” Daugavas ielā labiekārtošana, kapitāli remontēts Riekstukalna ceļš.
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.
2015. gadā pašvaldībā deklarēto personu skaits diemžēl ir sarucis. Šajā
ziņā būtisku lomu nospēlēja Rīgas pašvaldības aktivitātes. Tomēr kā pozitīvs
fakts minama jaundzimušo bērnu skaita pieaugums. Sociālais dienests turpināja
pilnveidot sociālā atbalsta sistēmu un 170 bērni par savām pūlēm vasarā
pašvaldības labā saņēma brīvpusdienas. Mūsuprāt, liels atspaids ģimenēm ar
bērniem ir bērnu pēcpusdienas centra darbība, kas iemantojusi lielu
popularitāti bērnu un pusaudžu vidū.
Aizgājušajā gadā turpināja darbu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi,
kuru skaitu papildināja senioru deju kopa “Degļi”. Mūsu kolektīvi 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.
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vietu. 2015. gadā tika sasniegts līdz šim nebijis panākums – Pierīgas pašvaldību
darbinieku sporta spēlēs ieņēmām 1. vietu, kā rezultātā šogad sporta spēles
notiks pie mums. Lielu iedzīvotāju atsaucību varējām vērot tradicionālajos
pasākumos – novada dienās, kas 2015. gadā notika ar lielu vērienu un
baldoniešiem un Baldones viesiem bez maksas bija iespēja baudīt ne tikai pašu
kolektīvu sniegumu, bet arī A.Mielava un grupas “Pērkons” koncertu. 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. 2015. gadā turpinājās tradīcijas – tūrisma
sezonas atklāšanas velobrauciens un sportistu sveikšana pasākuma “Sporta
laureāts -2015” 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”. 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.
2015. 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 372 zemes vienībām (2014. gadā 283
zemes vienībām).
Baldones administratīvajā teritorijā ir 10 civilās kapsētas, 4 valsts izsargājamie
arheoloģiskie pieminekļi, 1 vēstures piemineklis (sēravots), 2 kultūras
pieminekļi un 6 vietējas nozīmes kultūras pieminekļi, kā arī 9 vietējas nozīmes
kultūrvēsturiski objekti.
Iedzīvotāji un nodarbinātība.
2015. gada 1. janvārī Baldonē dzīves vietu bija deklarējuši 5680 iedzīvotāji,
gada beigās 5597 (- 83) iedzīvotāji, no tiem pilsētā - 2315(-7), lauku teritorijā 3282(-76). Iekavās šeit un turpmāk dots salīdzinājums ar 2014. gadu. Darba
spējīgo iedzīvotāju īpatsvars sasniedz 64,4% (+ 1,4%), līdz darba spējīgam
vecumam( 0-18 gadi) –18,1% (- 11,9%), virs darba spējīgā vecuma- 17,5%
(+0,5%) no kopējā iedzīvotāju skaita. Pēc nacionālā sastāva iedzīvotāji sadalās
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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 2015. gada beigās dzīvoja 2707(-203) sievietes un
2890(+120) vīrieši. 2015. gadā Baldones novadā pēc Iedzīvotāju reģistra datiem
deklarēti 63 (+18) jaundzimušie un 75 (+21) mirušie, kā arī reģistrētas 28 (+10)
laulības. Baldones novadā reģistrēto aktīvo uzņēmumu skaits ir 477, bet lielāko
darba vietu skaitu nodrošina ap 100 uzņēmumi un iestādes. Lielākais darba
devējs ir Baldones dome kopā ar pašvaldības iestādēm (389 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. 2015. gadā
Baldones novadā reģistrēti 29 jauni uzņēmumi. Bezdarba līmenis gada beigās
bija 2,8 %, kas ir viens no zemākajiem Pierīgā, līdz ar to arī 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, Baldones vidusskolā, Baldones mūzikas pamatskolā, J.Dūmiņa
Baldones mūzikas skolā, Baldones mākslas skolā un Baldones pirmsskolas
izglītības iestādē “Vāverīte” - gadā vidēji 389.
No kopējā darbinieku skaita 78% ir sievietes, 22% - vīrieši.
Pašvaldībā kopā darbā pieņemti -121 darbinieki, atbrīvoti - 87, tai skaitā uz laiku
vai konkrētu darbu nodarbinātie.
Darbinieku sadalījums pa vecuma grupām:
20-30
Sievietes
Vīrieši
Kopā:

12%
12%
12%

31-40

41-50

19%
17%
19%

26%
23%
25%

Izglītība:
Doktora grāds 0.5%
Maģistra grāds 18.3%
Bakalaura grāds 17.2%
Augstākā, augstākā, profesionālā 18%
Vidējā profesionālā 28%
Vidējā vispārējā 13%
Arodizglītība 3%
Pamatizglītība 2
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51-61
31%
35%
32%

62 un
vairāk
12%
13%
12%

2. Salīdzinošs pārskats par pašvaldības budžetu 2014.- 2016. gadam

Klasifikācijas
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

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

2014.gada
izpilde

2015.gada
izpilde

2016.gada
plāns

EUR

EUR

EUR

5 065 434
3 461 666
135609
176035

5 244 285
3 605 085
132619
211705

5 453 860
3 875 377
214844
214260

1 292 124 1 294 876

1 149 379

5 012 918
4 515 348
4 276 139
8273
123804
107132

6 268 973
4 800 011
4 475 576
2157
138822
183456

5 503 914
5 043 318
4 747 488
2320
182663
110847

497570
497570

1 468 962
1 468 962

460596
460596

201262 203809
337656 345727

145116
198170

345727 198170

3000

156817 1 080 940

________

5012918 6 268 973

5 503 914

304059 330332

368820

132925 138908

171972

472347
626436
224226
2 724892
528033
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490128
564804
237470
3 949798
557533

554290
681595
282865
2 943 207
501165

1.0.
2.0.
3.0.

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

99861
3553
8
96300

105334
4204
_____
101136

113608
4500
_______
109108

44342
39385
3761
1196

123591
119086
3469
1036

171791
160409
5492
5890

21221

76740

58483

76740

58483

300

Pamatbudžets
Ieņēmumi
2015. gadā budžeta ieņēmumi izpildīti par 99,03 %. Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa ieņēmumi izpildīti par 100,80 %; nekustāmā īpašuma nodoklis - par 97,03
%, t.sk. par zemi-93,9 %, par ēkām – 76,39 %, par mājokli-128,96 %.
Nenodokļu ieņēmumu plāns izpildīts par 77,39 %; soda naudas par 101,84 %;
valsts un pašvaldību nodevas 82,18 % apmērā no plānotā.
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas izpildīti par 57,78 % no plānotā,
no pašvaldības īpašuma iznomāšanas 117,49 % apmērā. Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem par 114,79 %.
Transfertu maksājumi no valsts budžeta saņemti 99,66 % apmērā. No citām
pašvaldībām par mūsu skolu sniegtajiem pakalpojumiem saņemti maksājumi
76,11 % apmērā, jo samazinājās ieņēmumi par skolu sniegtajiem izglītības
pakalpojumiem citu pašvaldību bērniem.
Mērķdotācijās no valsts budžeta saņemts finansējums no Izglītības un zinātnes
ministrijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām (1010200 Eur), mācību literatūras iegādei (14953 Eur), 1.4. klašu izglītojamo ēdināšanai (63636 Eur). No Kultūras ministrijas - Mākslas
skolas (29819 Eur) un Mūzikas skolas (79120 Eur) pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. No Latvijas Nacionālā
kultūras centra finansējums māksliniecisko kolektīvu vadītājiem (1769 Eur). No
Izglītības un zinātnes ministrijas asistentu pakalpojumu nodrošināšanai
personām ar invaliditāti (8699 Eur). Mērķdotācija pasākumam skulptūras “Māra”
atjaunošana (3290 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 (24650 Eur). Mērķdotācija dziesmu un deju svētku
dalībnieku ēdināšanai (3009 Eur).
Pašvaldība no Eiropas savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansētiem projektiem (pasākumiem) saņēmusi 13869 Eur. No Lauku atbalsta
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dienesta saņemtā finansējuma realizēta Baldones novada mājas lapas izveide un
no Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansējuma publisko interneta pieejas
punktu attīstība. 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.
Kopā mērķdotācijās saņemti 1 253015 Eur.
Izdevumi
2015.gadā kopējie pamatbudžeta izdevumi bija 6268973 Eur, jeb 95.77 % no
plānotā.
Līdzekļu izlietojums pēc ekonomiskās klasifikācijas:
41,93 % (2 628272 Eur) no visiem līdzekļiem izlietoti pedagogu, pašvaldības
iestāžu un dienestu darbinieku atalgojumiem (1); 10,26 % (643131 Eur) – darba
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (2); 0,03% (2096 Eur)
- komandējumiem un dienesta braucieniem (3); 0,37% (19498 Eur) – sakaru
pakalpojumu apmaksai (4); 5,85 % (297853 Eur) – komunālo pakalpojumu
apmaksai (5); 1,02% (64114 Eur) administratīvo izdevumu apmaksai (audits,
veselības izdevumi darba ņēmējam, kursi, bankas komisija u.c.) (6); 5.18 %
(324974 Eur) - ēku, būvju, iekārtu, transportlīdzekļu remontiem un nekustāmā
īpašuma uzturēšanai (7); 0,18 % (11272 Eur)- informāciju tehnoloģiju
pakalpojumiem (8); 0,51% (31901 Eur) – telpu, iekārtu, transportlīdzekļu un
filmu nomai (9); 0,26% (16209 Eur) - citiem pakalpojumiem (10); 6,81%
(427199 Eur) -materiālu, energoresursu, biroja preču, saimniecisko materiālu
u.c. iegādei (11); 0,05 % (2840 Eur)- periodikas iegādei (12); 0,02 % (1444 Eur)valsts nodevu maksājumiem (13); 23,43 % (1468962 Eur) - pamatlīdzekļu
iegādei un kapitālai celtniecībai (14); 0,11 % (6929 Eur) – kredīta procentu
nomaksai un kredīta apkalpošanai Valsts kasē (15); 2,93% ( 183456 Eur) pašvaldību savstarpējiem norēķiniem (16); 2,47% (138822 Eur) - dotācijas un
subsīdijas (17)
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Līdzekļu izlietojums pēc pašvaldību funkcijām
Līdzekļi izlietoti sekojoši: 63 % - izglītībai (1); 7,82 % - vides aizsardzībai (2);
9,01 % teritorijas attīstībai (3); 5,27 % - izpildvarai (administrācija, deputāti,
kredīta procentu) (4); 8,89 % - sociālajai palīdzībai (5); 3,79 % - atpūtai un kultūrai
(t.sk. bibliotēkai) (6); 2,22% - sabiedriskai kārtībai (7)

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 99,71 % , t.sk. autoceļu fonds – 100
%; dabas resursu nodoklis – 93,41 %.
Speciālā budžeta izdevumi izpildīti 67,88 % apjomā, t.sk. dabas resursu
nodoklis – 72,92 %; valsts autoceļu fonda līdzekļi – 69,89 %; pārējie līdzekļi – 14,95
% apmērā.
Pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem speciālā budžeta līdzekļi sadalās
sekojoši: 5,52 % - atalgojumi; 1,38 % - darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas; 2,81 % - komunālo pakalpojumu apmaksa; 1,87 % administratīvo pakalpojumu apmaksa; 42,47 % - remontdarbu pakalpojumi; 0,72
% - īres un nomas pakalpojumi; 37,69 % - krājumu, materiālu, energoresursu un
preču iegāde; 0, 13 % - nekustāmā īpašuma nodoklis; 7,40 % - pamatlīdzekļu
iegāde.
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 apstrādāts ceļa segums ar
pretputekļa līdzekli Skolas, Krasta, Parka ielās, Ķeguma prospektā un Liepu alejā.
9

Veikti ceļa sakopšanas darbi (ceļa apauguma noņemšana un grāvju pārtīrīšana)
Vārpu ceļā no šosejas Rīga-Bauska pieturas “Lipši” līdz īpašumam “Mežrozes”.
Vanagkalna, Morisona, Mežvidu ielās un Reiskatu ceļā tika veikta divkārtu
virsmas apstrāde ar šķembām bitumā 13330 m2 platībā. Tika nošķembotas Dīķu
iela posmā no Rīgas ielas līdz Vanagkalna ielai, Lakstīgalu, Priežu, Burtnieku un
Saulgriežu ielas, Birztaliņu, Balku un Reiskatu ceļš.
Ziedojumi un dāvinājumi
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā bija 1722 Eur. Baldones novada
dome 2015.gadā saņēmusi 8207 Eur ziedojumos no juridiskajām un fiziskām
personām. Pārskata gadā izlietoti 6575 Eur (t.sk. Ziemassvētku labdarības akcijas
ietvaros rīkotos pasākumos un saldumu paciņās mazaizsargātām ģimenēm ar
bērniem, vientuļiem senioriem, cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem;
Baldones novada svētkiem; Baldones vidusskolas salidojumam; skulptūras
“Māra” atjaunošanai u.c.).
Baldones novada bibliotēka saņēmusi dāvinājumu- grāmatas no fiziskām
personām, Salacgrīvas un Saulkrastu novada bibliotēkām un LNB Bibliotēku
attīstības institūta. Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 3354 Eur.
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3. Pašvaldības kredītsaistības un galvojumi
Pārskats par aizņēmumiem (EUR)
Aizdevējs

Mērķis

Valsts
kase

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

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

Kopā:

Līguma
parakstīšana
s datums
03.08.2005.

Atmaksas
termiņš

Aizņēmuma
līguma summa

Pārskata
perioda sākumā

20.07.2015.

469548

13.12.2006.

20.11.2021.

02.07.2008.

Samazinājums

Pārskata
perioda beigās

58693

-58693

0

313032

172151

-24593

147558

20.02.2023.

981782

607405

-73626

533779

20.03.2013.

20.08.2029.

832380

691689

-46897

644792

17.09.2014.

20.09.2029.

1237757

156817

1080940

3 834 499

1686755

1080940
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Palielinājums

1237757

-203809

2563886

Mērķis

Aizņēmējs

Galvojumi (EUR)
Izsniegšanas Beigu
datums
datums

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

R.Gerdts

17.08.2011.

14.07.2026.

Piešķirtā
kredīta
summa
20960

E.Grieznis

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 atlikums
uz 31.12.2015.

Pamatlīdzekļi, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Uz pārskata Uz pārskata
perioda
gada
AKTĪVS
beigām
sākumu
Pamatlīdzekļi - kopā
12810451
11973592
1. Zeme, ēkas, būves
11955405
10334112
2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
54124
53001
3. Pārējie pamatlīdzekļi
636691
600166
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un
22894
844554
nepabeigto būvniecība
5. Bioloģiskie un pazemes aktīvi
134955
141499
6. Avansa maksājumi par
6382
260
pamatlīdzekļiem
7. Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums
-5053619
- 5696919
un vērtības samazinājums

15720

Izmaiņas
(+,-)
+836859
+1621293
+1123
+36525
-821660
-6544
+6122
+643300

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma palielinājusies par
836859 EUR.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi nav mainījušies.
AKTĪVS
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi - kopā
1. Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību
kapitālā (SIA Būks)

Uz pārskata
perioda
beigām

Uz
pārskata
gada
sākumu

Izmaiņas (+,-)

1263830

1263830

0

1263830

1263830

0

4. Debitori un kreditori
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitoru kopsumma samazinājusies par EUR 10432.

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

Uz pārskata
Uz pārskata Izmaiņas
perioda
gada sākumu
(+,-)
beigām
161250
171682
-10432
8949

13873

-4924

122360
29938
0
3

139990
17139
678
2

-17630
+12799
-678
+1

No iepriekšējiem gadiem lielākie uzkrājumi nedrošiem parādiem izveidoti SIA “Baldones veselības
fonds ” 21864 EUR, 2015.gadā uzkrājumi palielināti par 1465 EUR.
Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem gada beigās samazinājušies par 4924 EUR. Lielākie
debitoru parādi:
Salaspils novada dome par novada iedzīvotāju uzturēšanos Sociālās aprūpes centrā
“Baldone” 2015. gada decembrī
1993 EUR
LR Labklājības ministrija, asistentu pakalpojumu nodrošināšana par
2015.g.decembri
2134EUR
Savstarpējo norēķinu salīdzināšana ar iestādēm, kurām institucionālā sektora kods
atbilst līmenim S130000 ir veikta elektroniski Valsts Kases VBPBP sistēmā.
Prasības par nodokļiem 122360 EUR, tai skaitā:
Prasības par nekustamā īpašuma nodokli ēkām un būvēm
11160
EUR
Prasības par nekustamā īpašuma nodokli mājoklim
12070
EUR
Prasības par nekustamā īpašuma nodokli zemei
75220
EUR
Prasības par iedzīvotāju ienākuma nodokli, 2015.gada iedzīvotāju ienākuma
nodokļa atlikuma sadale
23910 EUR
Nekustāmā īpašuma nodokļi salīdzināti ar nekustamo īpašumu datu bāzes uzskaites programmas „NINO”
datiem.

Uzkrātos ieņēmumos par maksas pakalpojumiem uzskaitīti par sniegtajiem pakalpojumiem pārskata
perioda beigās, par kuriem rēķini izrakstīti pēc pārskata perioda – t.i. 2016. gadā kopsummā par 9560
EUR. Samaksa saņemta 2016. gadā.
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Lielākās kreditoru saistības pārskata perioda beigās:
Piegādātāja nosaukums
Izpildītie darbi, piegādātās preces
ēdināšanas pakalpojumi 2015. gada
Krīga SIA
decembrī

Ķekavas novada pašvaldība
Oktāns-A SIA
Saistības pret radniecīgo
kapitālsabiedrību SIA BŪKS

Summa Eur
7086

Finansējums saskaņā ar līgumu par
reģionālās pašvaldības policijas
pakalpojumiem 2015. gada jūnijā

3167

degviela par 2015.gada decembri

2427

pakalpojumi par 2015. gada decembri

5. Teritorijas plānojums un investīcijas
2015. gadā veiktas sekojošas pašvaldības investīcijas novada infrastruktūrā:
1. Teritorijas attīstība – 61574,52 EUR, t.sk.
Ceriņu parka labiekārtošanas darbi – 42692,95 EUR
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija – 6260,64 EUR
Pilsētas meliorācijas sistēmas atjaunošana – 2255,00 EUR
Projektu izstrāde – 6431,55 EUR
Dažādu labiekārtošanas darbu veikšana – 3934,38 EUR
2. Vidusskola – 169388,60 EUR, t.sk.
Sākumskolas korpuss būvniecības pabeigšana – 144651,64 EUR
Strūklakas izbūve saimnieciskā kārtā – 5475,980 EUR
Katlu mājas rekonstrukcijas darbi – 4378,70 EUR
Dažādi remontdarbi – 14882,28 EUR
3. Mūzikas pamatskolā 31692,29 EUR, t.sk.
Malkas šķūņa būvniecības sagatavošanas darbi – 27204,12 EUR
dažādi remontdarbi - 4488,17 EUR
4. Mākslas skola – dažādi remontdarbi 494,98 EUR
5. PII „Vāverīte” - 1283713,28 EUR, t.sk.
Piebūves celtniecība – 1106580,99 EUR
Esošās ēkas remontdarbi – 152496,37 EUR
Siltumtrases rekonstrukcija – 16895,33 EUR
Dažādi remontdarbi – 7740,59 EUR
6. Sociālās aprūpes centrs „Baldone” – 54310,28 EUR, t.sk.
Vecā korpusa jumta renovācija – 42973,99 EUR
Projektēšanas darbi – 5110,75 EUR
Dažādi remontdarbi – 6225,54 EUR
7. Sporta komplekss – 14481,44 EUR, t.sk.
Dažādi remontdarbi – 9586,26 EUR
Stadiona rekonstrukcijas projektēšana – 2680,88 EUR
14

11883

Stadiona ūdensapgādes urbuma izveidošana – 2214,30 EUR
8. Īpašums „Mercendarbe” – dažādi remontdarbi 77,71 EUR,
9.Kultūras centrs (kino) – 5246,73 EUR, t.sk.
dažādi remontdarbi – 2709,84 EUR
Izpētes un projektēšanas darbi – 2536,89 EUR
10. Estrāde – dažādi remontdarbi – 869,56 EUR
11. Domes administrācijas ēka – 7598,59 EUR, t.sk.
Ugunsgrēka signalizācijas izbūve – 4792,74 EUR
Dažādi remontdarbi – 2805,85 EUR
Kopā – 1629447,98 EUR

6. Baldones novada pašvaldības realizētie projekti 2015.gadā un iespējamo
projektu priekšizpēte
Projekta nosaukums/Sasniegtie
1.

2.

Nr.14-04-LL35-L413101-000002
Projekts “Kvalitatīva e-pakalpojuma
pieejamība Baldones novada
iedzīvotājiem’’.
Rezultāts: Baldones novada mājas
lapas izveide.
Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/004
Projekts “Jaunu publisko interneta
pieejas punktu izveide un esošo
punktu pilnveidošana Baldones
novadā”.
Rezultāts: divu jaunu bezvada publisko
interneta pieejas punktu izveide (PIPP)
un divu esošo punktu pilnveidošana
Baldones novadā, paaugstinot
piekļuves iespējas internetam pēc
iespējas plašākām sabiedrības
grupām, tādējādi veicinot iedzīvotāju
iekļaušanos sabiedrības sociālajos,
ekonomiskajos un kultūras procesos.
PIPP novadā:
1) Sociālais aprūpes centrs
“Baldone’’, Iecavas iela 4, Baldone
2) Mercendarbes muiža,
“Mercendarbe’’, Baldones novads
3) Novada bibliotēka, Rīgas iela 97,
Baldone
4) Domes ēka, “Pārupes’’, Baldones
novads

Fonds/
vadošā
aģentūra

Kopējās
izmaksas
EUR

Publiskais
finansējums

Īstenošanas
stadija

ELFLA/LAD

9 075,00

6 750,00

Realizēts

ERAF/VRAA

11 285, 70

7 927,97

Realizēts
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3.

Meža dienas 2015
Baldones novada pašvaldība jau 3
gadu īsteno projektu “Zaļajā pieturā’’
Daugavas ielā 6a, kura mērķis ir
labiekārtota teritorija. Ņemot vērā
dzīvojamo māju tuvumu un iedzīvotāju
viedokli, tad ‘’Zaļā pietura’’ ir īpaši
radīta ģimenēm. 2015. gadā plānotās
aktivitātes mērķis, ņemot vērā vecāku
ierosinājumus bija drošība. Rezultātā
tika izveidota 30m garu koka
barjera/sēta, lai mazinātu faktu, ka
bērni var uz tā uzskriet. Tā pat tika
uzstādīts jauns aktivitāšu koka
elements – kāpslis, kā arī veikta
teritorijas apzaļumošana.

Meža
attīstības
fonds

Potenciālie projekti, priekšizpēte
2015-2016
4.
Grants ceļu segumu atjaunošana
Baldones novada lauku teritorijās.

550,00

Realizēts

Pamatojums
●Lauku aYīstības programma 2014-2020.
●Baldones novada AYīstības programma 2014-2020.
●MK noteikumi Nr.475„Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā’’.
●Domes Lēmums Nr. Nr.17 12.§.
●Likums Par pašvaldībām (1994) – autonomās funkcijas.

Situācijas apraksts:
piešķirtas kvotas. Iespējamie potenciālie pašvaldības īpašumā esošie grants ceļi, kuru atjaunošana būtu
veicama projekta ietvaros ir: Vārpu ceļš (posms Skaistkalnes šoseja – Iecavas ceļš), Reiskatu ceļš (sākuma
posms no P89), iespējams arī Purmaļu ceļš (atzars no Vārpu ceļa/Amoliņi). Prioritāri projekts atbalsta
objektus, kas ļauj veicināt lauksaimniecības uzņēmējdarbības konkurētspēju attiecīgajā teritorijā, lai
nodrošinātu efektīvāku ceļa infrastruktūras attīstību un ievērotu vietējo uzņēmēju intereses. Ņemot
vērā 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.
Dome 2015. gada 22.decembrī Lēmums Nr.17 12.§ “Par publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes
uzlabošanu Baldones lauku teritorijā’’ nolemj apstiprināt objektiem investīciju piesasitē sekojošu
prioritāru secību: Vārpu ceļš, Reiskatu ceļš, Purmaļu ceļš, Ezernieku ceļš.
Vārpu ceļam veikts Defekta akts. Ceļš ir pašvaldības bilancē, bet tas nav ierakstīts zemes grāmatā, notiek
īpašumtiesību sakārtošana. Tehniskā projekta iepirkuma izsludināšana paredzēta 2016. gada III-IV
ceturksnī. Ceļa pārbūve plānota 2017. gadā.
Tiek veikta cenu izpēte, lai izprastu pārbūvējamo ceļu kopgarumu attiecībā pret Zemkopības Ministrijas
piešķirtajām kvotām.
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5.

Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Baldones pilsētā.

●Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība’’
(SAM 5.3.1.).
● Baldones novada AYīstības programma 2014-2020.
● Likums Par pašvaldībām (1994) – autonomās funkcijas.
●Domes 2015. gada 24. novembra Lēmums Nr.15 3.§

Situācijas apraksts:
priekšatlase, projektu atlases laiks no 2016. gada I ceturkšņa. Sadarbībā ar Attīstības nodaļu 2015. gada
IV ceturksnī SIA Būks iesniedza pēc pieprasījuma VARAM, pakalpojuma sniegšanas teritorijas robežas
Baldones pilsētā, aglomerāciju, kartogrāfiskos materiālus. Tā pat SIA Būks iesniedza Ministrijai
vienkāršoto finanšu analīzi un precizētu detalizētu informāciju par plānoto jauno ūdenssaimniecības
pakalpojumu pārklājumu un faktiskajiem pieslēgumiem. Notiek datu izvērtēšana Ministrijā. Projekta
apstiprināšanas gadījumā tiks izsludināts iepirkums par tehniskā projekta izstrādi.
Teritorijas Klapu krogā publiskās
●Darbības programma “Izaugsme un
6.
infrastruktūras attīstība.
nodarbinātība’’(SAM 3.3.1.).
Uzlabot uzņēmējdarbības vidi
● Baldones novada AYīstības programma 2014-2020.
investoru piesaistei un darba vietu
● Likums Par pašvaldībām (1994) – autonomās funkcijas.
radīšanai, veicot investīcijas publiskās ●Domes 2015. gada 25. augusta Lēmums Nr.10 8.§
infrastruktūras attīstībā un pieejamībā ● Ministru kabineta noteikumi Nr. 593 Rīgā 2015. gada
Klapu kroga industriālajā teritorijā, kas 13. oktobrī (prot. Nr. 54 33. §) Darbības programmas
ir ceļa ar asfalta segumu izbūve 500
"Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta
metru garumā.
mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos,
veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši
pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo
uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi.
Situācijas apraksts:
priekšatlase, projektu atlases laiks no 2016. gada I ceturkšņa. Tika organizēta informatīvā sanāksme par
idejas konceptu ar uzņēmējiem un LPS pārstāvi 2015. gada 16.aprīlī, kur uzņēmēji tika iepazīstināti ar
projekta idejas konceptu un tika vērtētas pašvaldības un uzņēmēju iespējas. 2016. gada 25. janvārī ar
uzņēmējiem tika parakstīta vienošanās “Apliecinājums par interesi’’, kā ietvaros komersantiem teritorijā
projekta īstenošanas rezultātā būs jāinvestē attīstībā un jārada jaunas darba vietas. Idejas koncepta
iesniegšana VARAM līdz 2016. gada 16. februārim.
Uzņēmējdarbībai publiskās
●Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība’’
7.
infrastruktūras – Reiskatu ceļa
(SAM 3.3.1.).
attīstība pie Marnoriem.
● Baldones novada AYīstības programma 2014-2020.
Projekta mērķis ir uzņēmējdarbības
● Likums Par pašvaldībām (1994) – autonomās funkcijas.
attīstībai nepieciešamās publiskās
●Domes 2015. gada 25. augusta Lēmums Nr.10 8.§
infrastruktūras attīstība teritorijā starp ● Ministru kabineta noteikumi Nr. 593 Rīgā 2015. gada
P89 un Ziemeļu ceļu - Reiskatu ceļa
13. oktobrī (prot. Nr. 54 33. §) Darbības programmas
posma pie Marnoriem pārbūve 500
"Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta
metri ar asfalta segumu.
mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos,
veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši
pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo
uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi.
Situācijas apraksts:
priekšatlase, projektu atlases laiks no 2016. gada I ceturkšņa. Tika organizēta informatīvā sanāksme par
idejas konceptu ar uzņēmējiem un LPS pārstāvi 2015. gada 16.aprīlī, kur uzņēmēji tika iepazīstināti ar
projekta idejas konceptu un tika vērtētas pašvaldības un uzņēmēju iespējas. 2016. gada 25. janvārī ar
uzņēmējiem tika parakstīta vienošanās “Apliecinājums par interesi’’, kā ietvaros komersantiem teritorijā
projekta īstenošanas rezultātā būs jāinvestē attīstībā un jārada jaunas darba vietas. Idejas koncepta
iesniegšana VARAM līdz 2016. gada 16. februārim.
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8.

Baldones vidusskolas stadiona
pārbūve.

●Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība’’
(SAM 8.1.2.).
● Baldones novada AYīstības programma 2014-2020.
●Baldones vidusskolas aYīstības plāns 2015-2017.
● Likums Par pašvaldībām (1994) – autonomās funkcijas.

Situācijas apraksts:
priekšatlase. Projekts paredz Baldones vidusskolas Reģ.Nr.4313901125 stadiona pārbūvi – vieglatlētikas
skrejceļa izveidi, zāliena atjaunošana, lietus ūdens novadīšanas sistēmas pārbūvi. 2015. gada 23.oktobrī
IZM tika iesniegts projekta idejas koncepts.

9.

Energoefektivitātes paaugstināšana
un atjaunojamo energoresursu
izmantošanu pašvaldību ēkās.

●Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība’’
(SAM 8.1.2.).
● Baldones novada AYīstības programma 2014-2020.
● Likums Par pašvaldībām (1994) – autonomās funkcijas.
●MK noteikumu projekts 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” īstenošanas noteikumi.

Situācijas apraksts:
ierobežota projektu atlase. 2015. gada IV ceturksnī Attīstības nodaļa sadarbībā ar galveno enerģētiķi
sagatavoja un iesniedza VARAM pieprasīto informāciju – esošās situācijas apraksts. 2016. gada I ceturksnī
paredzēts veikt energoauditu SAC ēkai, Mercendarbes muižai un aktualizēt esošo energoauditu
(2013.g.) pašvaldības ēkai “Pārupes’’.
●Lauku aYīstības programma 2014-2020.
●Baldones novada AYīstības programma 2014-2020.
● Likums Par pašvaldībām (1994) – autonomās funkcijas.
●Pašvaldība PPP Zied zeme biedrs no 2015. gada 9.maija.
●Projekts PPP “Zied zeme” sabiedrības virzīta vietējā
attīstības stratēģija 2015-2020.
●Domes 2015. gada 29.septembra Lēmums Nr.12 14.§

Skatu tornis Baldonē.
Kopprojekts ar SIA Riekstukalns un
Latvijas valsts Izglītības un zinātnes
ministriju. Publiskās infrastruktūras
attīstīšana un pieejamība novadā, kas
veicinās brīvā laika iespēju
dažādošanu, uzņēmējdarbību,
novada atpazīstamību.
Situācijas apraksts:
konkurss. Ar PPP Zied zeme tiek apgūts finansējums lauku teritoriju attīstībai LEADER pieeja ietvaros. PPP
Zied zeme konkursa atlasi plāno 2016. gada sākumā, tiklīdz tiks apstiprināta PPP “Zied zeme” sabiedrības
virzīta vietējā attīstības stratēģija 2015-2020, kas nosaka rīcības virzienus finansējuma apguvē. 2015.
gada IV ceturksnī projekta idejas koncepts saskaņots IZM un ar SIA Riekstukalns.
10.
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Biedrību realizētie projekti* 2015.gadā

1.

2.

3.

4.

Projekta nosaukums/
Sasniegtie rezultāti
BDR “Paspēlēsimies!’’
Projekts “Fitness svaigā gaisā – labsajūtai
un veselībai’’.
Rezultāts: āra trenažieri Zīļu ielā 17,
Baldone, Baldones novads. Laukums
publiski pieejams.
BDR “Čiekurs’’
Projekts “Aprīkojums Baldones novada
MTB komandai’’.
Rezultāts: 12 komandas sportistiem
nodrošinātas formas sacensībām un
treniņiem vasaras un ziemas sezonām.
BDR “Pārāko Braucēju ordenis”
Projekts “BATUTS”.
Rezultāts: uzstādīts profesionālais batuts
ekstrēmā sporta veida pārstāvjiem priekš
treniņiem “Purmalēs’’, Baldones novadā.
BDR “Aušu parks’’
Projekts “Aktīva brīvā laika pavadīšanas
iespēju dažādošana pie ūdens tilpnēm
“Aušu parkā”.
Rezultāts: labiekārtota publiski pieejama
teritorija kā novada iedzīvotājiem tā
viesiem, tūristiem – fiziskās sagatavotības
un veselības uzlabošanai “Plātēs’’,
Baldones novadā. Teritorijā ap ūdens
tilpni labiekārtota ar volejbola laukumu
un apgaismotām pastaigu takām, ūdens
tilpnē uzstādīts vingrošanas aprīkojums.

Fonds

Kopējās
izmaksas
EUR

Publiskais
finansējums

Īstenošanas
stadija

ELFLA

3 127.80

2 815. 02

Realizēts

ELFLA

3 161.90

2 845.71

Realizēts

EZF

8 450.00

7 605.00

Realizēts

EZF

10 571.35

9 514.22

Realizēts

Kopā:
22 779.95
* projektu saraksts veidots pēc pašvaldības rīcībā esošajiem datiem par projektu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā

7. Plānošanas dokumenti
Ar 2014.gada 28.oktobra Baldones domes lēmumu tika apstiprināts lokālplānojums “Silzemes”
un izdoti tā saistošie noteikumi Nr.11 “Par Baldones novada lokālplānojumu “Silzemes””.
Lokālplānojums ir Baldones novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024.gadam sastāvdaļa. Tas
paredz funkcionālo zonējumu mainīt uz Savrupmāju apbūves teritorijām Meža parka
apbūve(DzS3). Šajā funkcionālajā zonā atļauts tikai savrupmāju apbūve. Lai saglabātu teritorijas
mežainumu, brīvā zaļā teritorija noteikta 80%, apbūves blīvums 10% un jaunveidojamā
zemesvienības platība nevar būt mazāka par 5000m2.
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Ar 2015.gada 30. novembra Baldones domes lēmumu “Par Baldones novada Attīstības
programmas 2014.-2020. gada ietverošā Rīcību plāna 2014.-2020. gadam un Investīciju plāna
2015. – 2017. gadam aktualizāciju” tika aktualizēta attīstības programmas Rīcības un Investīciju
plāns. Tika precizētas lietas, kas attiecas uz uzņēmējdarbības attīstību pie valsts autoceļu P89 un
V9 krustojuma un tūrisma, sporta infrastruktūras attīstību. Aktualizētais rīcību un investīciju
plāns lejupielādējams pašvaldības interneta vietnē www.baldone.lv sadaļā “Pašvaldība”.

8.Atbalsts uzņēmējdarbībai
Pašvaldības atbalsts jauniešu idejām
2015. gada 30.jūnija domes sēdē (Lēmums Nr.7 13.§) tika apstiprināts nolikums konkursam
“Uzņēmējdarbības attīstības biznesa ideju konkurss jauniešiem. Finansējuma apjoms biznesa
ideju konkursam bija 2000 eiro. Konkursa mērķis ir sniegt pašvaldības atbalstu jauniešu idejām,
veicināt uzņēmējdarbības attīstību Baldones novadā un popularizēt jaunu uzņēmēju rašanos.
Konkursam pieteikties varēja jebkurš Baldones novada administratīvajā teritorijā deklarēts
jaunietis no 18 līdz 35 gadiem, kurš realizēs projektu Baldones novadā un kurš plāno uzsākt
saimniecisko darbību vai tādu jau veic. Informējam, ka konkursam tika iesniegti divi biznesa ideju
pieteikumi. Viena no biznesa idejām saistīta ar ūdens sporta attīstīšanu novadā, iesniedzējs K.
Grunte. Savukārt otra biznesa ideja saistīta ar apģērbu dizaina veidošanu batikošanas tehnikā,
iesniedzēja – L. Graustiņa.
Atbalsts Baldones mājražotājiem
Pašvaldībai sadarbojoties ar Baldones ziedu veikala "Ziedu stādi" uzņēmējiem 2015.gada
18.jūnijā atklāja stendu "Ražots Baldonē". Stends atrodas pašā pilsētas centrā - Rīgas ielā 67. Tā
izgatavošanu un uzstādīšanu finansēja pašvaldība. Stendā atrodas Baldones novada iedzīvotāju
gatavotas interesantas un unikālas lietas – rotas, rotu lādītes, kosmētiku, vaska sveces un vēl
daudz kas cits.

9. Baldones novadā ekspluatācijā nodotie objekti
Objekts vai objekti
Dzīvojamā māja nav
Dzīvojamā māja (7 gab.)
Veikals - noliktava
Slēpošanas trase ar
pacēlāju
Noliktavas, biroja telpas

Atrašanās vieta
Baldones pilsēta
Baldones pagasts
“Salmi”, Baldones pagasts
“Riekstukalns”

Attīstītājs
Privātpersona
Privātpersona
SIA Norsa G
SIA Riekstukalns

“Mārupītes”

SIA Agrozona

Meža ceļš
Vidusskola
Bērnudārzs “Vāverīte”

Krūmiņu ceļš
Iecavas iela 2
Pilskalna iela 6

AS Latvijas valsts meži
Pašvaldība
Pašvaldība
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10. Pašvaldības vadības pilnveidošana un iedzīvotāju informētība
No 2013. gada 1. jūlija domē darbojas 15 deputāti no 4 sarakstiem: politiskās
partijas „Reģionu alianse” - 8, politiskās partijas “Vienotība” – 3, politiskās partijas
apvienības “Visu Latvijai/TB/LNNK” – 3 un politiskās partijas “Latvijas Zaļā partija” – 1.
Izveidotas 3 komitejas: finanšu-attīstības, sociālo jautājumu, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komiteja. Domes darba efektivitātes nolūkā tika veikti grozījumi
Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā, precizēti komisiju nolikumi. Izpildīti visi
Valsts kontroles ziņojumā par pašvaldības 2013. gada pārskatu pievienotie ieteikumi.
Pašvaldības mājas lapā tiek publicēti amatpersonu ikmēneša ienākumi pēc nodokļu
nomaksas un budžeta izpilde. Veikta darbinieku ikgadējā atestācija – darba
novērtējums. Nepārtraukti tika paaugstināta darbinieku kvalifikācija – 62 (+ 27) reizes
apmeklēti kursi un semināri, neskaitot mācību iestāžu pedagogu kvalifikācijas celšanas
kursus un seminārus.
2015. gadā ir izveidota amata vieta nekustāmā īpašuma nodaļā ar mērķi –
administrēt nekustāmā īpašuma nodokļa parādu piedziņu. Attīstības nodaļa apkopo
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. 2015. gada oktobrī tika organizēts uzņēmēju forums.
Iedzīvotāju informēšana par aktualitātēm notiek ar bezmaksas informatīvā
izdevuma „Baldones Ziņas” starpniecību, kas 2015. 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. 2015. gadā tika pabeigta jaunās mājas lapa izveide. 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. 2015. gadā domes priekšsēdētāja atbildēja uz
43 elektroniski uzdotiem jautājumiem. Komunikācija notiek arī izmantojot domes epastu. Domes darbiniekiem ir ieviests e-paraksts. Aktuālā informācija tiek izvietota arī
uz 11 informācijas stendiem novadā.

11. 2016. gadā plānotie darbi
2016. gadā plānoti remonta un celtniecības darbi kopsummā par 608459,30 EUR.
Lielākie no tiem ir:
1.Teritorijas attīstība - 108755 EUR
- Ceriņu parka rekonstrukcijas turpināšana - plānotās izmaksas 16650 EUR;
- ielu apgaismojuma izbūve Draudzības, Ciršu, Jāņu, Sporta ielā un esošo tīklu remontdarbi– 63740 EUR;
- dažādi teritorijas labiekārtošanas darbi saimnieciskā kārtā – 3975 EUR
- meliorācijas sistēmas atjaunošana - 7500 EUR
- domes ēkas remontdarbi - 16890 EUR
2. Vidusskola – 74480 EUR, t.sk.
- katlu mājas un siltumtrases uz SAC “Baldone” rekonstrukcija - 62335 EUR ;
- dažādi remontdarbi – 7745 EUR ,
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- centrālas fasādes renovācijas projekta izstrāde – 4400 EUR
3.PII ‘Vāverīte” - 120760 EUR , t.sk.
- 2 grupu telpu kompleksais remonts – 114910 EUR;
- dažādi remontdarbi – 5850 EUR,
4.Bibliotēka – 17700 EURt.sk.
- grīdas remonts – 17300 EUR
- dažādi remontdarbi – 400 EUR
5.Sociālās aprūpes centrs “Baldone” – 18840 EUR, t.sk.
- katlu mājas rekonstrukcija gāzes apkurei– 16340 EUR
- projektēšana –2500 EUR
6. “Mercendarbe” – dažādi remontdarbi 3500 EUR,
7. Kultūras centrs (kino) – 7435 EUR dažādi remontdarbi
8.Vanagkalna estrāde – dažādi remontdarbi 1500 EUR
-

9. Sporta komplekss- 25605 EUR, (neskaitot stadiona rekonstrukcija, kam jāņem kredīts, t.sk.
stadiona rekonstrukcijas sagatavošanas darbi – 18750 EUR
dažādi remontdarbi – 6855 EUR

-

10. Mūzikas pamatskola – 62135 EUR, t.sk.
malkas šķūņa izbūve – 29930 EUR
dažādi remontdarbi – 2950 EUR
strūklakas atjaunošana – 29255 EUR
11. Mākslas skola-185637 EUR, t.sk.
- dažādi remontdarbi - 300 EUR
- vidusskolas vecā korpusa 2. stāva pārbūve mākslas skolas vajadzībām – 185337 EUR
Pavisam kopā plānots ieguldīt 626347 EUR.

Domes priekšsēdētāja:

Karina Putniņa
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Rīgā
Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas
laiks

Nr. 7/P

Baldones novada domei
Ziņojums par finanšu pārskatu
Mēs esam veikuši BALDONES NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2015. gada finanšu
pārskata revīziju. Revidētais 2015. gada finanšu pārskats ietver:
2015. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",
2015. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,
Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2015. gadu – veidlapa Nr.4-1,
Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2015. gadu – veidlapa Nr.2-NP,
konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumu
Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu
aprakstu, pārskatu skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budžeta izpildi.
Šis finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības struktūrvienību finanšu pārskatus, kā norādīts
finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgās sabiedrības nav konsolidētas šajā finanšu pārskatā.
Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu
Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu
saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata
sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par
nepieciešamu, lai nodrošinātu finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas
neatbilstības, sagatavošanu.
Revidentu atbildība
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo finanšu pārskatu.
Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums
jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu
pārskatā nav būtisku neatbilstību.
Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatā uzrādītajām
summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidentu profesionālu vērtējumu,
ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska
novērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata
sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas
revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto
grāmatvedībasuzskaites principu un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotības izvērtējumu, kā arī
finanšu pārskata vispārējā izklāsta izvērtējumu.
Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu atzinuma
izteikšanai.
Atzinums
Mūsuprāt, iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par BALDONES
NOVADA PAŠVALDĪBAS finansiālo stāvokli 2015. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu
rezultātiem un naudas plūsmām 2015. gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada
15. oktobra noteikumu Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem.
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Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2015. gadu, kas atspoguļots gada pārskata sadaļā
Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un
2015. gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.

SIA „Auditorfirma Inspekcija”
Licence Nr. 13
Māris Biernis
Valdes priekšsēdētājs
Zvērināts revidents
Sertifikāts Nr. 148

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Māris Biernis 29444881
maris@auditorfirma.lv
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