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Ķegumā,
Dokumenta datums
ir tā elektroniskās
parakstīšanas laiks

Nr.1/2017
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2. Būtiskās pārmaiņas
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līmeni joprojām aktuāla ir kapitālsabiedrības darbības iespējamo organizatorisko uzlabojumu
izstrāde. Principiāli svarīgs ir Ķeguma pilsētas siltumapgādes jautājuma risinājums, jo
līdzšinējā sadarbība ar AS „Latvenergo” šajā jomā nav devusi pozitīvus rezultātus. Sakarā ar
struktūrfondu līdzekļu pieejamības ierobežojumiem 2017.gadā lielāka vērība jāpievērš tieši
pašvaldības struktūru darba organizācijai un funkciju izpildes optimizācijai.

Sakarā ar

Ķeguma novada pašvaldībai nelabvēlīgo struktūrfondu pieejamības noteikumu apstiprināšanu
kārtējā plānošanas periodā īpaša uzmanība jāpievērš darbam ar pieejamo struktūrfondu
līdzekļu projektu tehnisko sagatavošanu. Aktuāla ir pašvaldības funkcionālās struktūras
izvērtēšana no iespējamās optimizācijas viedokļa.
4. Būtiskie riski
Saistībā ar pašvaldības domes vēlēšanām aktuāla varētu būt stratēģiskās plānošanas un
struktūru vadības iespējamā maiņa,kā rezultātā varētu rasties nepieciešamība pārskatīt
atsevišķu pašvaldības funkciju izpildes veidus un līmeni, vispirms tieši brīvprātīgo funkciju
apjomā un kvalitātē.
Valsts ekonomiskās attīstības bremzēšanās gadījumā varētu rasties budžeta ieņēmumu
samazinājums, kā rezultātā būtu nepieciešams samazināt ne tikai funkciju izpildes līmeni, bet
arī darbinieku skaitu pašvaldībā.
Izglītības iestāžu finansēšanas jomā jārēķinās ar Ķeguma novada pašvaldībai negatīvu
pašvaldību savstarpējo norēķinu bilanci, kas rada papildu slogu budžetam ar nepilnīgi
prognozējamu ietekmi, lai gan 2016.gadā ir vērojamas zināmas pozitīvas tendences,
pateicoties veiktajiem pasākumiem Ķeguma komercnovirziena vidusskolas darbības
uzlabošanai.
Sakarā ar mazajām pašvaldībām nelabvēlīgiem nosacījumiem jaunajā struktūrfondu
plānošanas periodā 2017.gadā un turpmākajos gados jauniem projektiem Ķeguma novada
pašvaldībai struktūrfondu līdzekļi kopumā varētu būt pieejami būtiski mazākā apjomā, kas
ierobežo novada attīstības iespējas.
Saistībā ar SIA „Ķeguma Stars” darbības neapmierinošiem ekonomiskajiem
rezultātiem un pašvaldības galvojumu saistībām kapitālsabiedrības investīciju projektu
kreditēšanai jārēķinās ar iespējamiem papildu apgrūtinājumiem pašvaldības budžetam.
5. Attīstības pasākumi
2016. budžeta gadā pašvaldības nozīmīgākie finanšu resursi tika novirzīti izglītībai,
kultūrai, sociālajai sfērai un investīcijām infrastruktūras objektos. Izdevumi izglītības iestāžu
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darbības nodrošināšanai bija EUR 1973057 visā novadā. 2016. budžeta gadā pabeigti darbi
nozīmīgos investīciju projektos, piemēram, Rembates Sociālās aprūpes centra ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijā (172361 EUR).
Lai veicinātu Ķeguma novada ekonomisko attīstību, viens no svarīgākajiem
uzdevumiem ir veidot uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi un infrastruktūru. Lauku vidē īpaši
svarīgi pievērst uzmanību lauku ceļu tīklam, lai panāktu sabalansētu pilsētas un lauku
teritoriju attīstību. Novada ceļu uzturēšanas un periodiskās atjaunošanas remontiem, ieskaitot
Valsts kases kredītlīdzekļus, 2016.gadā pavisam ir iztērēti 259026 EUR.
Tika turpināta Birzgales pagastā esošo pašvaldības karjeru normatīvajos aktos
paredzētās dokumentācijas sagatavošana.
Sociālajā sfērā svarīgākais uzdevums ir palīdzēt invalīdiem, darba nespējīgām
personām, mazturīgajiem iedzīvotājiem un daudzbērnu ģimenēm, īpašu nozīmi šie uzdevumi
iegūst arī saistībā ar valsts demogrāfisko krīzi. Sociālajos pabalstos un sociālo pakalpojumu
sniegšanai 2016.gadā pašvaldība ir iztērējusi 52779 EUR.
Sabiedriskās kārtības un vides sakārtotības jomā nepieciešama gan pašvaldības
policijas darba aktivizācija, gan arī pašvaldības saistošo noteikumu pilnveidošana. 2016.gadā
pārskatītas pašvaldības saistošo noteikumu normas, piemēram, attiecībā uz teritorijas
uzturēšanas un atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem, kā arī saistībā ar pilsētas
kanalizācijas nodrošināšanu. 2017. gadā plānota pašvaldības speciālās automašīnas iegāde.
Pašvaldības policijas darba nodrošināšanai kopējie izdevumi 2016.gadā bija EUR 47464.
6.Notikumi pēc bilances datuma.
Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas
datumam nav bijuši tādi notikumi, kuru rezultātā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai
kuri varētu būtiski ietekmēt iepriekšējā perioda finanšu pārskata rezultātu vērtējumus.

Ķeguma novada domes priekšsēdētājs:

Roberts Ozols

2017. gada 27.aprīlī

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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Ķeguma novada pašvaldības raksturojums

Ņemot vērā Administratīvi teritoriālās reformas norisi Latvijā, Ķeguma novads
tagadējā sastāvā izveidojās 2009. gada 1.jūlijā, kad Ķeguma novads apvienojās ar Birzgales
pagastu. Ķeguma novadā ir 3 pārvaldes: Birzgales pagasta pārvalde, Rembates pagasta
pārvalde un Tomes pagasta pārvalde.
Ķeguma novada kopējā platība ir 49091,4ha
tai skaitā:
lauksaimniecībā izmantojamās zemes – 12982,4 ha
meži – 29425,4 ha
purvi – 241,6 ha
zem ūdeņiem – 2514,8 ha
Iedzīvotāju skaits 5884(uz 01.01.2017.)
tai skaitā:
Ķegumā – 2329
Tomē – 693
Rembatē – 1163
Birzgalē – 1699
1. tabula
Iedzīvotāju skaita izmaiņas Ķeguma novadā pa gadiem
Nr.p.k.
Vieta
1.
Ķeguma pilsēta
2.
Tomes pagasts
Rembates
3.
pagasts
4.
Birzgales pagasts
5.
Kopā

2013
2453
685

2014
2362
684

2015
2327
680

2016
2329
693

1241
1777
6156

1199
1700
5945

1167
1685
5859

1163
1699
5884
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1. diagramma

Iedz
Iedzīvotāju
skaita izmaiņas Ķeguma
eguma novadā
novad
1699
1685
1700
1777

Birzgales pagasts

1163
1167
1199
1241

Rembates pagasts

2016. gads
2015. gads

693
680
684
685

Tomes pagasts

2014. gads
2013. gads

2329
2327
2362
2453

Ķeguma pilsēta

0

500

Iedzīvotāju skaita palielinā
nājums

1000

1500

2000

2500

25 cilvēki

(no 01.01.2016. līdz 01.01.2017.)
.)

Iedzīvotāju blīvums

11,99 cilvēki/km²

Lielākās apdzīvotāss vietas Ķegums, Birzgale, Rembate, Tome, Glāzšķū
āzšķūnis, Bekuciems,
Linde, Širmeļi, Daugavieši, Lāčplēsis.
Attālumi no Ķeguma

līdz Ogrei 11 km
līdz Rīgai 45 km
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Pārvalde
Ķeguma novada pašvaldības lēmējvara un izpildvara darbu organizē saskaņā ar
likumu „Par pašvaldībām”, pašvaldības teritorijas saistošajiem noteikumiem un citiem domes
pieņemtajiem lēmumiem.
Ķeguma novada dome
Reģistrācijas nr.

LR VID nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība reģistrēta
2002.gada 27.decembrī ar Nr. 90000013682
LR VID ar Pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas
reģistrācijas apliecība reģistrēta 2006.gada 5.jūlijā ar
Nr. LV90000013682

Juridiskā adrese

Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvniecību nodrošina Ķeguma novada dome, kuru veido
15 ievēlēti deputāti:
Roberts Ozols, domes priekšsēdētājs
Raivis Ūzuls, domes priekšsēdētāja vietnieks
Pāvels Kotāns, domes priekšsēdētāja vietnieks
(Birzgalē)
Andris Balodis
Kristaps Rūde
Rita Reinsone
Līga Strauss
Daina Vanaga
Valentīns Pastars
Valdis Kalniņš
Viesturs Teicāns
Ilmārs Zemnieks
Tadeušs Vaļevko
Agris Lūsis (līdz 06.04.2016.)
Dace Māliņa(no 06.04.2016.)
Jānis Priževoits

Ķeguma novada domē darbojas 4 pastāvīgās komitejas.
Finanšu komiteja:Roberts Ozols (komitejas priekšsēdētājs); Raivis Ūzuls (komitejas
priekšsēdētāja vietnieks); Valdis Kalniņš; Pāvels Kotāns; Kristaps Rūde; Līga Strauss;
Viesturs Teicāns; Dace Māliņa,Tadeušs Vaļevko; Daina Vanaga; Ilmārs Zemnieks.
Tautsaimniecības komiteja: Valdis Kalniņš (komitejas priekšsēdētājs); Ilmārs Zemnieks
(komitejas priekšsēdētāja vietnieks); Pāvels Kotāns; Roberts Ozols; Viesturs Teicāns; Raivis
Ūzuls; Tadeušs Vaļevko.
Izglītības, kultūras un sporta komiteja: Līga Strauss(komitejas priekšsēdētāja); Kristaps
Rūde (komitejas priekšsēdētājas vietnieks); Pāvels Kotāns; Valentīns Pastars; Rita Reinsone;
Ilmārs Zemnieks; Jānis Priževoits.
Sociālo un veselības jautājumu komiteja: Daina Vanaga (komitejas priekšsēdētāja); Andris
9
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Balodis (komitejas priekšsēdētājas vietnieks);Rita Reinsone; Kristaps Rūde; Ilmārs Zemnieks.
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Atsevišķu pašvaldībasfunkciju veikšanai dome no deputātiem un Ķeguma novadapašvaldības
iedzīvotājiem izveidojusi šādas komisijas:
• Administratīvo komisiju;
• Vēlēšanu komisiju;
• Iepirkuma komisiju;
• Dzīvokļu jautājumu komisiju;
• Piespiedu darbu uzraudzības komisiju;
• Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisiju;
• Pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas mērķdotāciju sadales
komisiju;
• Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisiju;
• Medību koordinācijas komisiju;
• Komisiju lēmumu pieņemšanai par darījumiem ar lauksaimniecības zemi;
• Komisiju izglītojamo atbrīvošanai no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem;
• Starpnovadu pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisiju;
• Apvienotā Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un Ķeguma novada
pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa pieteikuma
vērtēšanas komisiju
Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko
apkalpošanu nodrošina Pašvaldības administrācija, kuru vada tās izpilddirektoreNelda
Sniedze un izpilddirektora vietnieks Edgars Kozlovs. Administrācijā ir šādas struktūrvienības:
• Rembates pagasta pārvalde;
• Tomes pagasta pārvalde;
• Centralizētā grāmatvedība;
• Saimniecības nodaļa;
• Pašvaldības speciālisti;
• Ķeguma novada būvvalde;
• Pašvaldības policija.
Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes,kas darbojas saskaņā ar domes
apstiprinātiem nolikumiem:
• Pašvaldības administrācija;
• Kultūras un sporta pārvalde ar struktūrvienībām:
o Ķeguma tautas nams;
o Birzgales tautas nams;
o Tomes tautas nams;
o Ķeguma dienas centrs;
o Tomes dienas centrs;
o Birzgales muzejs;
• Ķeguma novada bibliotēka ar struktūrvienībām:
o Ķeguma novada bibliotēkas Tomes bibliotēka;
o Ķeguma novada bibliotēkas Rembates bibliotēka;
• Birzgales bibliotēka;
• Vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde „Gaismiņa”;
• Ķeguma komercnovirziena vidusskola;
• Ķeguma novada bāriņtiesa;
• Ķeguma novada Sociālais dienests;
• Ķeguma novada sociālās aprūpes centrs „Senliepas”;
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•
•
•
•
•
•

Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļa;
Birzgales pagasta pārvalde ar struktūrvienību Birzgales komunālais dienests;
Birzgales pamatskola;
Vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde „Birztaliņa”;
Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļa;
Birzgales mūzikas skola.

Ķeguma novada pašvaldības budžets
Pašvaldības budžets
2016. gada 29. janvārī tika apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi Nr.1/2016 „Par
Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” (lēmums Nr.31; protokols Nr.3, 4.§).
Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pašvaldības budžets sastāv no
pamatbudžeta, speciālā budžeta un citiem budžeta līdzekļiem (ziedojumiem un
dāvinājumiem). Ķeguma novada pašvaldība arī turpmāk savā darbībā īstenos ilgtermiņa
finanšu stabilitātes politiku, kas vērsta uz dinamisku novada ekonomiskās attīstības tempu
nodrošināšanu un labvēlīgu apstākļu radīšanu uzņēmējdarbībai, lai sekmētu un pilnveidotu
likumā „Par pašvaldībām” noteikto pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanu.

Pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi
Ieņēmumu analīze
Ķeguma novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2016.gadā ir5 100400EUR (bez
naudas līdzekļu atlikuma uz gada sākumu), kas ir par 499 857 EUR jeb 10,87 % lielāks nekā
2015.gadā.2016.gada izdevumi bija 4 953748 EUR, kas ir 6,72 %lielāks nekā 2015.gadā.
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju
ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis; nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst
pašvaldības nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas, kā arī citi
nenodokļu ieņēmumi; transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem un
budžeta iestāžu ieņēmumi. Tabulā atspoguļoti galvenie pamatbudžeta ieņēmumu rādītāji, to
struktūra un izmaiņu salīdzinājums ar iepriekšējiem četriem gadiem. Salīdzinošie rādītāji un
ieņēmumu struktūra atspoguļota arī grafiski.
2. tabula

Pamatbudžeta ieņēmumi
Rādītājs
Iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis
Nekustamā
īpašuma
nodoklis
Nenodokļu
ieņēmumi
Maksas pak.
u.c. pašu

2012

Izpilde
2013
2014

2015

2016
Plāns
Izpilde

Plāna
izpilde

Ieņēmumu
struktūra

2650705

3073047

3048872

3038665

3291764 3291764

100,00%

64,54%

360256

364545

392471

407613

432273

442355

102,33%

8,67%

27710

22043

108996

47627

101163

108913

107,66%

2,14%

199323

231540

226915

295032

299425

309967

103,52%

6,08%
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ieņēmumi
Transferti
Kopā

1163085
4401079

1000343
4691519

1169308
4946562

811606
4600543

930784 947401
5055409 5100400

101,79%
100,89%

18,58%
100,00%

2. diagramma

Ieņē
Ieņēmumu
struktūra % 2016. gadā
19%
Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis
Nekustamā īpašuma
nodoklis
Nenodokļu ieņēmumi

6%

2%

Maksas pak. u.c. pašu
ieņēmumi
Transferti

9%
65%

3. diagramma

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas 2008. – 2016.
201 gadā
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
2008
2009
2010
2011
Iedzīvotāju
votāju ienākuma
ien
nodoklis
Nenodokļ ieņēmumi
Nenodokļu
Transferti

2012

2013

2014
2015
2016
Nekustamāā īpašuma nodoklis
Maksas pak. u.c. pašu ieņēmumi
ie

Būtisks pašvaldības
ības ieņēmumu
ie
avots ir iedzīvotāju ienākuma
kuma nodoklis, kas veido
88,15% no pašvaldības
bas nodokļu
nodok ieņēmumiem jeb 64,54 % no kopējiem
kop
kārtējā gada
pamatbudžeta ieņēmumiem.
mumiem. Iedzīvotāju
Iedz
ienākuma nodokļa ieņēmumi
ņēmumi 2016.gadā
201
ir
3 291764EUR, kas ir par 253 099EUR
099
vairāk kā faktiski izpildīts 2015.gad
.gadā.
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Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumos 2016.gadā iekasēti 442355EUR (tajā skaitā,
nodokļu maksājumu parādi 39 206EUR), kas ir par 34 742 EUR jeb 8,52 % vairāk nekā
2015.gadā.
Nenodokļu ieņēmumus veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas,
ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas. Šajā budžeta sadaļā 2016.gadā iekasēti108913
EUR, kas ir par 7 750 EUR jeb 7,66% vairāk nekā plānots.
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2016.gadā Ķeguma novadā kopā ir
309967EUR, kas ir par 10 542 EURvairāknekā plānots, un par 14 935EURvairāk nekā
2015.gadā.Būtiskākie ieņēmumu avoti ir ieņēmumi par sniegtajiem komunālajiem
pakalpojumiem, par izglītības pakalpojumiem, par personu uzturēšanos sociālās aprūpes
iestādē “Senliepas”, par sniegtajiem pakalpojumiem Ķeguma dienas centrā un par telpu nomu.
Ķeguma novada otra lielākā pamatbudžeta sadaļa ir transferti, kas veido 17,64 % no
kopējā pamatbudžeta ieņēmumiem. 2016.gadā tie ir 947401EUR, kas ir par 16 617EURjeb
1,79% vairāk kā plānots. Transfertu ieņēmumus veido maksājumi, kas veikti starp valsts, citas
pašvaldības vai no valsts budžeta daļēji finansētām atsavinātām publiskām personām un no
budžeta nefinansētām iestādēm.
Izdevumu analīze
Ķeguma novada budžeta izdevumi sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas
pozīcijām atspoguļoti 3. tabulā. Uzskatāmākai analīzei izdevumu izmaiņas 2012.-2016. gadā
parādītas grafiski.
3. tabula

Pamatbudžeta izdevumi
Rādītājs
Uzturēšanas
izdevumi
Kārtējie izdevumi
>Atalgojums
>Darba devēja
VSAOI
>Maksājumi par
precēm un
pakalpojumiem
Procentu
izdevumi par
aizņēmumiem
Subsīdijas,
dotācijas un
sociālie pabalsti
Uzturēšanas
izdevumu
transferti
Kapitālie
izdevumi

Izpilde
2013
2014

2016
Plāns
Izpilde

Plāna
izpilde

Izdevumu
struktūra

3656040 3931994 3930280 4154317 4702397 4321774

88,34%

89,50%

3203760 3526131 3504047 3812534 4299939 3983111
1666448 1909320 1976352 2136537 2371388 2248498

88,66%
90,10%

82,13%
46,03%

480995

2012

2015

512915

568220

596483

663144

638438

89,95%

12,85%

1056317 1103895

959475

1079514 1265407 1096175

85,31%

23,26%

38257

20649

12995

8676

3750

2529

231,36%

0,19%

231222

163430

186204

111569

162108

117323

68,82%

2,40%

182801

221784

227034

221538

236600

218811

93,63%

4,77%

2188206 1924026 1063540

487526

644630

631974

75,63%

10,50%
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Izdevumi kopā 5844246 5856020 4993820 4641843 5347027 4953748

86,81%

100,00%

Analizējot izdevumus, var redzēt, ka lielāko īpatsvaru Ķeguma novada pašvaldības
pamatbudžeta izdevumu daļā 89,50 % veido uzturēšanas izdevumi, no tiem kārtējiem
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izdevumiem 3 983111EUR
EUR jeb 88,66 %, subsīdijām un sociālajiem
lajiem pabalstiem 117323EUR
jeb 2,40 %, uzturēšanas
šanas izdevumu transferti 218 811 EUR jeb 4,77 %.
4. diagramma

Izdevumu struktūra 2016. gadā
10,50%

89,50%

Uzturēšanas izdevumi

Kapitālie izdevumi

5. diagramma

Uztur
Uzturēšanas
izdevumu struktūra
ra 2016. gadā
gad
2,40%4,77%
0,19%

82,13%
Kārtējie
jie izdevumi
Subsīdijas,
dijas, dotā
dotācijas un sociālie pabalsti

Maksājumi par aizņēmumiem
ņēmumiem
Uzturēšanas
šanas izdevumu transferti

6. diagramma

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas
izmai
2008. – 2016. gadā
gad
Kapitālie izdevumi
Uzturēšanas izdevumu
transferti
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
Maksājumi par aizņēmumiem
>Maksājumi par precēm un
pakalpojumiem
>Darba devēja VSAOI
>Atalgojums

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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Ķeguma novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2016.gadā, neskaitot aizņēmumu
atmaksu un līdzdalību radniecīgo uzņēmumu kapitālā, kopā pa funkcionālajām kategorijām
sastādīja 4 953748EUR jeb 92,64 % no plānotā apjoma. No šiem līdzekļiem tiek nodrošināta
visu pašvaldības funkciju realizēšana, iestāžu uzturēšana, kā arī plānoto pasākumu un projektu
īstenošana. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, kopējie pamatbudžeta izdevumi ir
par 311 905 EUR jeb6,72 % lielāki.
Būtiskāko izdevumu daļu pēc ekonomiskās klasifikācijas veido kārtējie izdevumi, kas
sastāda 88,66 % jeb 3 983111EUR. Šie izdevumi ietver izmaksas atalgojumam, darba devēja
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, darba devēja sociālā rakstura
pabalstiem un kompensācijām, pakalpojumu atmaksai, komandējumu un dienesta braucienu,
krājumu, materiālu, energoresursu, biroja preču un inventāra, kā arī grāmatu iegādes izmaksu
segšanai un nodokļu maksājumiem.
Ilgtermiņa investīcijām, t.i. ēku un būvju rekonstrukcijai, kā arī pamatlīdzekļu iegādei
no 2016.gadā paredzētajiem 644 630 EUR(10,50 % no kopējiem plānotajiem izdevumiem)
apgūti ir 631 974EUR.
Visi pašvaldības izdevumi iedalīti funkcionālajās kategorijās. Lielākais izdevumu
īpatsvars ir izglītībai, un tas sastāda 1 973057EUR jeb 39,83 % no kopējiem
izdevumiem,534596EUR jeb 10,79 % kopumā izlietoti kultūrai, atpūtai un reliģijai.
Vispārējiem valdības dienestam un teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izlietoti
attiecīgi17,87 % un 15,81 %. Sociālajai aizsardzībai izlietoti669 112 EUR, kas ir 13,51 % no
kopējiem izdevumiem.
4. tabula
Pamatbudžeta izdevumu struktūra pa funkcionālajām kategorijām
un izmaiņas 2012. – 2016.
Rādītājs

2012

Vispārējie
875850
valdības dienesti
Sabiedriskā
kārtība un
38677
drošība
Ekonomiskā
32029
darbība
Vides
17120
aizsardzība
Pašvaldības
teritoriju un
1498593
mājokļu
apsaimniekošana
Atpūta, kultūra
un reliģija
Izglītība
Sociālā
aizsardzība
Pārējie izdevumi

Izpilde
2013
2014

2015

2016
Plāns
Izpilde

Plāna
izpilde

Izdevumu
struktūra

936234

874004

882917

962824

885252

91,94%

17,87%

46814

45636

61744

49851

47464

95,21%

0,96%

32123

151039

180136

39944

36557

91,52%

0,74%

18665

22280

22371

24605

24605

100,00%

0,50%

919194

603206

726561

859009

783105

91,16%

15,81%

516875

1048876

579060

627907

534596

85,14%

10,79%

2022067 2578325 1773645 1708493 2049923 1973057

96,25%

39,83%

605960

807790

475134

480561

732964

669112

91,29%

13,51%

0

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

753950
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Kopā:

5844246 5856020 4993820 4641843 5347027 4953748

92,64%

100,00%

7. diagramma

Pamatbudžeta izdevumu struktūra
strukt ra 2016.gadā pa
funkcionālajām kategorijām
Vispārējie
ārējie valdības
vald
dienesti
17,87%

13,51%

0,96%

Sabiedrisk kārtība un drošība
Sabiedriskā

0,74%

Ekonomisk darbība
Ekonomiskā

0,50%
Vides aizsardzība
aizsardz
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
Pašvaldī
apsaimniekošana
Atpūta,
ūta, kultūra
kult
un reliģija

15,81%

39,83%

Izglītība
ī ība
10,79%
Sociālā
ālā aizsardz
aizsardzība

Speciālais budžets
Speciālais
lais budžets ietver apropriācijas
apropri
pašvaldības mērķiem
iem gadījumos,
gad
kad likums
paredz izdevumu segšanu no īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumu
ņēmumu avotiem vai, ja
pašvaldība ir saņēmusi
musi ziedojumus vai dāvinājumus
d
ar norādītu mērķi
ērķi vai bez tā.
t Ķeguma
novada pašvaldības
bas speciālo budžetu veido dabas resursu nodoklis, autoce
utoceļu fonda līdzekļi, kā
arī pašvaldības saņemtie
emtie ziedojumi un dāvinājumi.
d
5. tabula

Speciālā budžeta ieņēmumi

2012

Izpilde
2013
2014

2015

2016
Plāns Izpilde

Dabas
resursu
nodoklis

17005

23271

25746

20000

Autoceļu
fonda
līdzekļi

97458

Pārējie
ieņēmumi

206

Rādītājs

Kopā

Pl
Plāna
izpilde

Ieņēmumu
struktūra

57769

288,85%

26,05%

111892 144720 151998 163978 163978

100,00%

73,95%

0,00%

0,00%

0

6905

0

0

0

0

114669 135163 151625 177744 183978 221747 120,53%
120,53

100,00%
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8. diagramma

Speciālā
ālā budžeta ieņēmumu
ie
struktūra
ra 2016.gadā
2016.gad
26,05%

Dabas resursu
nodoklis

73,95%

Autoceļu fonda
līdzekļi

9. diagramma

Speciālā budžeta ieņēmumu
ie
izmaiņas 2008. – 2016. gadā
gad
250000
Pā
Pārējie
ieņēmumi

200000

Autoce fonda līdzekļi
Autoceļu
Dabas resursu nodoklis

150000
100000
50000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ķeguma
eguma novada pašvaldības
pašvald
speciālā budžeta ieņēmumu
mumu daļas
da
2016. gadā
izpildītairpar 120,53 %.Speci
Speciālā budžeta ieņēmumi 2016.gadā ir 221 747 EUR, kas ir par 44
003 EUR jeb 24,76% vairāk
vair
nekā 2015.gadā. Autoceļu fondā 2016.gadā
201
ielu ikdienas
uzturēšanai saņemta
emta valsts budžeta mērķdotācija
m
163 978 EUR apmērā,
apmē kas ir par 7,88%
vairāk kā 2015.gadā.. Dabas resursu nodoklis pašvaldības
pašvald
speciālajā
ālajā budžetā 2016.gadā
ieskaitīts57 769 EUR apmērā
ērā, kas ir par 32 023 EUR vairāk kā 2015.gadā
.gadā.
Speciālā budžeta kopējie
kop
izdevumi 2016.gadā bijuši 221 747 EUR.Autoceļu fonda
līdzekļi 2016.gadā izlietoti 163 978 EUR, galvenokārt autoceļuu un ielu ikdienas uzturēšanai,
uztur
kā arī ielu apgaismojuma aprīkojuma
apr
iegādei.
Izdevumi, kas finansēti
finans
no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem,
mumiem, 2016.gadā
201
bijuši
16 016 EUR apmērā,, kas ir izdevumi par novada teritorijas sakārtošanu,
sakārtošanu, t.i. atkritumu
izvešanu publiskajāss teritorijās
teritorij 6 848 EUR.
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Pašvaldības finanšu ieguldījums uzņēmumos 2016.gadā
Kopējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 2016.gada beigās ir 1 773 906 EUR, kas ir par
65 241EURmazāk nekā iepriekšējā gadā.
6. tabula
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 2016.gadā
Ieguldījumu uzskaites
vērtība EUR
Kapitālsabiedrība
Perioda
Perioda
sākumā
beigās
SIA „Ķeguma Stars”
1 464 336 1 405 373
SIA „Moto ZZ”
80 925
74 647
Avots: Ķeguma novada pašvaldības informācija

Pārvērtēts
2016.gadā
-177 963
-6 278

Līdzdalība (%)
Perioda
sākumā
100
99,895

Perioda
beigās
100
99,895
7. tabula

Līdzdalība pārējo uzņēmumu kapitālā 2016.gadā

Kapitālsabiedrība

Ieguldījumu uzskaites
vērtība EUR
Perioda
Perioda
beigās
sākumā
78 412
78 412

SIA „Ogres Autobuss”
SIA „Ogres rajona
213 749
213 749
slimnīca”
AS „Rīgas piena
1 725
1 725
kombināts”
Avots: Ķeguma novada pašvaldības informācija

Pārvērtēts
2016.gadā

Līdzdalība (%)

0

Perioda
sākumā
10,04

Perioda
beigās
10,04

0

9,64

9,54

0

0,01

0,03

Pašvaldības aizņēmumi
2016.gadā Ķeguma novada dome ir palielinājusi savas kredītsaistības un turpinājusi
sekmīgi īstenot ilgtermiņa aizņēmumu stratēģiju, kārtojot kredītsaistības atbilstoši līgumu
nosacījumiem.
2016.gadā LR Valsts kases kredīta līdzekļi priekšfinansējuma un līdzfinansējuma
nodrošināšanai projektiem kopumā saņemti 464 154 EUR apmērā.
Aizņēmumi no Pašvaldības budžeta līdzekļiem atmaksāti 2016.gadā 353 182 EUR
apmērā un atbilst noslēgtajiem līgumiem. Iespēju robežās aizņēmumi tiek atmaksāti pirms
termiņa, tādā veidā rodot iespēju ekonomēt pašvaldības budžeta līdzekļus procentu nomaksai.
Arī nākošā pārskata periodā tiks realizēti vairākiinvestīciju projekti (tai skaitā ar ES fondu
finansējumu), kuru atbalstam arī būs nepieciešams piesaistīt papildu finanšu līdzekļus.
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8. tabula
Ķeguma novada pašvaldības aizņēmumi 2016. gadā
Nr.
p.
k.

Aizdevējs

Parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

Valūta

Aizņēmuma
summa
EUR

Atlikums
uz
31.12.2016

1.

Valsts
kase

Birzgales sporta zāles
celtniecība

10.04.2003

20.03.2018

EUR

69721

6090

2.

Valsts
kase/
Eiropas
investīciju
banka

Birzgales sporta zāles
celtniecība

20.08.2003

05.03.2021

EUR

226930

58345

3.

Valsts
kase

Jaunas siltumtrases
izbūve Ķeguma pilsētā

28.03.2007

20.03.2027

EUR

284574

151547

4.

Valsts
kase

01.06.2007

20.03.2027

EUR

554920

311643

5.

Valsts
kase

25.03.2008

20.03.2028

EUR

953324

557054

6.

Valsts
kase

12.10.2010

20.09.2030

EUR

80320

55903

7.

Valsts
kase

12.10.2010

20.09.2030

EUR

138229

96226

8.

Valsts
kase

12.10.2010

20.04.2030

EUR

288524

199737

9.

Valsts
kase

30.05.2012

20.05.2032

EUR

366631

291413

10.

Valsts
kase

31.07.2012

20.07.2032

EUR

81906

65310

11.

Valsts
kase

31.07.2012

20.07.2032

EUR

148139

118134

12.

Valsts
kase

31.07.2012

20.07.2032

EUR

50545

37022

13.

Valsts
kase

Ozolu ielas
rekonstrukcija Ķeguma
pilsētā

16.10.2012

20.10.2032

EUR

293127

234482

Valsts
kase

SIA " Ķeguma stars"
pamatkapitāla
palielināšanai
Kohēzijas fonda
projekta īstenošanai

21.02.2013

20.11.2029

EUR

261447

199993

14.

Mērķis

Ūdenssaimniecības
attīstība A- Latvijas
upju baseinos
Skolas ielas
rekonstrukcija
Energoefektivitātes
paaugstināšana
Ķeguma kultūras namā
Energoefektivitātes
paaugstināšanas
pasākumi Ķeguma
KNV un VPII
Gaismiņa
Gājēju celiņu izbūve
Celtnieku ielā Ķegumā
Kompleksi risinājumi
siltumnīcas gāzu
emisiju samazināšanai
Ķeguma novada
pašvaldības ēkās
Ķeguma T/N un
Ķeguma KNV stadiona
rekonstrukcija
Kompleksi risinājumi
siltumnīcas gāzu
emisiju samazināšanai
Ķeguma novada
pašvaldības ēkās
(Tome un SAC)
Rembates skolas
internāta rekonstrukcija
sociālās aprūpes centra
vajadzībām
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15.

Valsts
kase

16.

Valsts
kase

17.

Valsts
kase

18.

Valsts
kase

19.

Valsts
kase

20.

Valsts
kase

21.

Valsts
kase

22.

Valsts
kase
Valsts
kase

23.

24.
25.

26.

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

27.

Valsts
kase

28.

Valsts
kase

29.

Valsts
kase

30.

31.
32.
33.

Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts

Rembates skolas
internāta rekonstrukcija
sociālās aprūpes centra
vajadzībām
Ķeguma pludmales
labiekārtošanas II kārta
Ķeguma Tautas nama
un Ķeguma KNV
sporta stadiona
rekonstrukcija
Ķeguma Tautas nama
parka teritorijas
labiekārtošana
Ķeguma VPII
Gaismiņa telpu
rekonstrukcija
Ķeguma novada
Birzgales ciema
publisko teritoriju
apgaismojuma
infrastruktūras
rekonstrukcija
Ķeguma novada
Dienas centra un tā
Tomes filiāles izveide
Birzgales ciema
kanalizācijas sūkņu
stacijas izbūve
Ķeguma novada
publisko teritoriju
apgaismojuma
infrastruktūras
rekonstrukcija
Liepu alejas
rekonstrukcija
Ielu atjaunošana
Ķeguma pilsētā
Ķeguma VPII
Gaismiņa filiāles
izveide un VPII
Birztaliņa renovācija
Ķeguma KNV un
Birzgales pamatskolas
renovācija
Ielu apgaismojuma
izbūve Lāčplēša un
Kuģu ielās Ķegumā
Sabiedrisko aktivitāšu
centru iekārtošana
Ķeguma novadā
Pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai
nepieciešamā
transporta iegāde
Grants seguma ielu un
ceļu atjaunošana
Ķeguma novadā
Ķeguma novada
muzeja izveide Tomē
Tehniskā projekta

14.03.2013

20.03.2033

EUR

69664

58822

21.05.2013

20.05.2033

EUR

33948

26400

21.05.2013

20.05.2033

EUR

562299

460020

27.06.2013

20.09.2031

EUR

89443

67319

27.06.2013

20.09.2032

EUR

450271

369495

28.08.2013

20.08.2033

EUR

75929

64445

28.08.2013

20.08.2029

EUR

623451

401013

21.10.2013

20.03.2028

EUR

22719

17865

20.11.2013

20.11.2018

EUR

17544

7023

18.06.2014

20.06.2034

EUR

155652

123620

18.06.2014

20.12.2033

EUR

49876

44676

18.06.2014

20.06.2019

EUR

20497

11390

30.07.2014

20.07.2034

EUR

201863

181476

15.09.2014

20.06.2019

EUR

21520

11760

15.09.2014

20.09.2034

EUR

107161

86478

22.07.2015

20.07.2020

EUR

27650

21840

25.08.2015

20.08.2035

EUR

112930

107250

25.08.2025

20.08.2035

EUR

48398

43435

04.03.2016

20.02.2021

EUR

18299

16406
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kase

34.

Valsts
kase

35.

Valsts
kase

36.

Valsts
kase

37.

Valsts
kase

38.

Valsts
kase

izstrāde un
autoratlīdzība Ķeguma
novada pašvaldības
VPII Gaismiņa ēkas
piebūvei un teritorijas
labiekārtošanai
Pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai
nepieciešamā
transporta
(automašīnas) iegāde
Ķeguma novada VPII
Birztaliņa teritorijas
labiekārtošana
Grants seguma ielu un
ceļu atjaunošana
Ķeguma novadā 2016.
gadā
Ķeguma novada
pašvaldības ceļa
Lielvārde – Misiņi
remontdarbi
Ķeguma novada
sociālās aprūpes centra
Senliepas
ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas
rekonstrukcija

31.03.2016

20.03.2021

EUR

40500

40500

03.06.2016

20.06.2026

EUR

156246

156246

11.08.2016

20.07.2036

EUR

90278

90278

23.09.2016

20.09.2026

EUR

12378

12378

23.09.2016

20.09.2036

EUR

148346

148346

6946255

4951380

Kopā:

Projekti
2016.gadā uzsākti, turpinās un ir pabeigti projekti, kuru īstenošanai piesaistīts ne tikai
pašvaldības, bet arī „ārējais” finansējums, tai skaitā: Erasmus+, Eiropas sociālā fonda (ESF),
Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) un valsts finansējums.
9. tabula
Projekti, kuru realizācija beigusies 2016.gadā
Projekta nosaukums
Mana izglītība, darbs un karjera
Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas
veicināšanas projekti

Finansējuma avots
Erasmus+/Ķeguma
novada dome
Ķeguma novada
dome

Kopējais
finansējums,
EUR
11 340
13 875
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10. tabula
Projekti, kuru realizācija uzsākta 2015.-2016.gadā un turpinās 2017.gadā, kā arī
2017.gadā uzsākamie projekti
Projekta nosaukums

Algotie pagaidu sabiedriskie darbi
Aktīvās atpūtas laukuma izveide Ķeguma novada
Rembates ciemā
Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un
popularizēšana Ķeguma novadā
Ķeguma novada publisko ēku pieejamības uzlabošana
Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību
profilakse Ķeguma novadā
PROTI un DARI
Ķeguma dabas taka

Robotikas attīstība Ķeguma novadā
Ķeguma novada pašvaldības ēkas
"Senliepas 1" energoefektivitātes paaugstināšana

Finansējuma
avots
Valsts budžets/
Ķeguma novada
dome
ELFLA/
Ķeguma novada
dome
ELFLA/
Ķeguma novada
dome
ELFLA/
Ķeguma novada
dome
ESF/ Ķeguma
novada dome
ESF/ Ķeguma
novada dome
ELFLA/
Ķeguma novada
dome
ELFLA/
Ķeguma novada
dome
ERAF/ Ķeguma
novada dome

Kopējais
finansējums,
EUR
18 798
13 805

146 221

55 531

65 575
32 848

89 452

19 104
380 800
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Komunikācija ar iedzīvotājiem
Ķeguma novada pašvaldībā strādā sabiedrisko attiecību speciālists, kura galvenie
pienākumi ir iedzīvotāju informēšana par aktualitātēm, kā arī sabiedrības iesaistīšana dažādos
procesos.
Iedzīvotāji var apmeklēt domes un komiteju sēdes, jo tās ir atklātas. Visas Ķeguma
novada domes sēdes var vērot tiešsaistē www.fakti.lv vai noskatīties atkārtoti pašvaldības
mājaslapā www.kegumanovads.lv vai vietnē www.youtube.com. Domes sēžu lēmumu
apskats tiek publicēts pašvaldības informatīvajā laikrakstā „Ķeguma Novada Ziņas”.
Laikrakstā „Ķeguma Novada Ziņas” ir pieejama informācija par svarīgiem
notikumiem novadā, domes sēdēm, pašvaldības rīkotajām izsolēm, aktualitātēm novadā un
gaidāmajiem pasākumiem. Laikraksts tiek izdots reizi mēnesī, ir bezmaksas un tiek izplatīts
ikvienam novada iedzīvotājam ar AS „Latvijas Pasts” starpniecību. Laikrakstu „Ķeguma
Novada Ziņas” var lasīt arī pašvaldības mājaslapā.
Ķeguma novada mājaslapā sabiedrība tiek informēta par kultūras pasākumiem, domes
sēžu lēmumiem, amatpersonu atalgojumu, gaidāmajiem notikumiem un izmaiņām,
pašvaldības iestāžu darbību, sociālajiem jautājumiem, mājokļu apsaimniekošanu, sabiedrības
un nevalstisko organizāciju aktivitātēm un citiem jautājumiem. Mājaslapas apmeklētāji var
uzdot savu jautājumu pašvaldībai, kā arī izteikt viedokli komentāros.
Komunikācija ar iedzīvotājiem notiek arī sociālajos tīklos: www.facebook.com,
www.twitter.com. Šajās interneta vietnēs Ķeguma novadam izveidots savs profils, kurā tiek
aktualizēta jaunākā un svarīgākā informācija, kā arī publicēti dažādu notikumu apskati.
Ikviens iedzīvotājs var komentēt ierakstus, uzdot jautājumu un izteikt viedokli.
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Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums
Ķeguma novada pašvaldības nekustamā īpašuma veidi un to novērtējums, kā arī
izmaiņas ir parādītas tabulā un attēlots grafiski.Izmaiņas nekustamā īpašuma vērtībā ir
saistītas gan ar ikgadējo nolietojumu, gan arī ar apjoma samazinājumu vai palielinājumu.
Atpūtai un izklaidei izmantojamās zemes sastāvā ir iekļauti pašvaldības zemes
īpašumi, kas atrodas Daugavas krastos un kuros ir ierīkotas publiskās atpūtas un izklaides
vietas (peldētavas, sporta laukumi u.c.). Sadaļā „Pārējās zemes” ir iekļauti tādi pašvaldības
zemes īpašumi, kā kapsētas, pašvaldību ēku iekšpagalmi, palīglaukumi saimniecības
vajadzībām u.tml.). Sadaļā „Pārējais nekustamais īpašums” ir iekļauti tādi objekti, kā žogi,
estrāde Rūķu parkā Birzgalē, sporta ēka un šķūnīši, siltumtrase, dīķis Birzgalē u.c. Sadaļā
„Pazemes aktīvi” ir iekļauti divi karjeri Birzgales pagastā. Sadaļā „Mežaudzes” pašvaldības
meža īpašumi un sadaļā „Pārējie bioloģiskie aktīvi” iekļauti daudzgadīgie stādījumi Daugavas
HES kaskādē. Lielākā nekustamā īpašuma daļa aizņem transporta būves (ceļi), nozīmīga daļa
ir arī nedzīvojamajām telpām.
11. tabula
Nekustamā īpašuma veids
Dzīvojamās ēkas
Nedzīvojamās ēkas
Transporta būves (ceļi)
Zemes zem ēkām un būvēm
Atpūtai un izklaidei
izmantojamā zeme
Pārējā zeme
Inženierbūves
Pārējais nekustamais
īpašums
Pazemes aktīvi
Mežaudzes
Pārējie bioloģiskie aktīvi
Turējumā nodotās
pašvaldības ēkas un būves

Atlikusī vērtība uz gada beigām 31.12. ….
2012
2013
2014
2015
2016
85495
91011
81467
81559
79959
2935592 4300576 4713758 4564402 4375428
2523120 2502785 1911955 1687784 1496354
338136
525044
544550
544822
546655
14920

47168

781509
418522

1113479
1090571

182936

260256

567014
125712
2331

567014
169187
2331

55805

48520

47168
1212866
1085310
252475
567014
169186
2331
0

47828

47828

1226920
1027834

1217222
1184272

225046

197634

567773
154506
2331

567620
140756
2331

0

KOPĀ 8031092 10717942 10588080 10130805

0
9856059
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10. diagramma

Ķeguma
eguma novada pašvald
pašvaldības īpašuma
pašuma strukturālais
strukturā
sadalījums 2016. gadā
12,02%
12,35%

0,49%

2,01% 5,76%

1,43%

Nedzīvojamā
vojamās ēkas 44,39%
0,02%
0,81%

5,55%
15,18%

Dzīvojamās
ās ēkas
ē
0,81%

Transporta būves
bū
(ceļi) 15,18%
Zemes zem ēkām
ē
un būvēm 5,55%

44%

Atpūtai
tai un izklaidei izmantojamā
izmantojam
zeme 0,49%
Pārējā zeme 12,35%
Inženierbūves
ūves 12,02%
Pārējais
jais nekustamais īpašums 2,01%
Pazemes aktīvi
aktī 5,76%
Mežaudzes 1,43%
Pārējie
jie bioloģiskie
bioloģ
aktīvi 0,02%
Turējumāā nodotās
nodot pašvaldības ēkas
un būves
ves 0,00%

12. tabula
Ķeguma
eguma novada zemes sadalījums
sadal jums pa lietošanas veidiem (ha) uz 31.12.2016.
Novadā Ķeguma
Tomes
Rembates Birzgales
Veids
kopā
pilsēta
pagasts
pagasts
pagasts
Lauksaimniecībā izmantojamās
izmantojam
zemes
12982,4
12,5
1105,6
4142,8
7721,5
Meži
29425,4
102,1
8524,6
2603,6
18195,1
Purvi
241,6
1,5
52,4
41,9
145,8
Krūmāji
689,9
10,1
44,3
307
328,5
Zem ēkām un pagalmiem
511,3
35,1
82,6
160,1
233,5
Ūdens objektu zeme
2597
277,3
734,8
325,9
1259
Zem ceļiem
1051,4
50,1
165,3
250,9
585,1
Pārējās zemes
1592,4
197,5
289,9
247,9
857,1
Kopā
49091,4
686,2
10999,5
8080,1
29325,6
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11. diagramma

Ķeguma
eguma novada zemes sadal
sadalījums
jums pa lietošanas veidiem
(ha) uz 31.12.2016.
1,04%

5,29% 2,14%

3,24%

0,49% 1,41%
26,45%

59,94%

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes 26,45%
Lauksaimniecī
Meži 59,94%
Purvi 0,49%
Krūmāji
ji 1,41%
Zem ēkām
m un pagalmiem 1,04%
Ūdens
dens objektu zeme 5,29%
Zem ceļiem
iem 2,14%
Pārējāss zemes 3,24%

12. diagramma

Ķeguma
eguma novada administrat
administratīvajā teritorijā esošās zemes
sadalījums
ījums pa lietošanas veidiem salīdzinājumā
sal
jumā pa
pagastiem
Pā
Pārējās
zemes
100%
Pā
Pārējās
zemes

90%
80%

Ū
Ūdens
objektu zeme

70%
Zem ēkām un pagalmiem

60%
50%

Kr
Krūmāji

40%
Purvi

30%
20%

Meži

10%
Lauksaimniecībā
Lauksaimniec
izmantojam zemes
izmantojamās

0%
Ķeguma pilsēta Tomes pagastsRembates
pagasts
pagasts
Birzgales pagasts
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Neatkarīgu revidentu ziņojums

NEATKAR
NEATKARĪGU
REVIDENTU ZIŅOJUMS
Rīgā
Dokumenta datums ir tā elektroniskāss parakstīšanas
parakst
laiks

Nr.5/2017
ĶEGUMA NOVADA DOMEI
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu
rskatu
Esam veikuši ĶEGUMA
EGUMA NOVADA PAŠVALD
PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā “Pašvaldība”)
ība”) 2016.gada ppārskatā
ietvertā finanšu pārskata revīziju.
ziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver:

•
•
•
•
•

2016.gada 31.decembra pārskatu
rskatu par Pašvald
Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",
2016.gada pārskatu
rskatu par Pašvaldī
Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,
Nr.4
Pašvaldības pašu kapitāla
la (neto akt
aktīva) izmaiņu pārskatu par 2016.gadu – veidlapa Nr.4-1,
Nr.4
Pašvaldības naudas plūsmas
smas pārskatu par 2016.gadu – veidlapa Nr.2-NP,

Finanšu pārskata
rskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas (LR) Ministru kabineta 2013.gada
15.oktobra noteikumu Nr.1115 „Gada pārskata
p
sagatavošanas kārtība”
ba” 4.5.punktā,
4.5.punkt grāmatvedības
uzskaites pamatprincipu aprakstu, finanšu pārskata
p
skaidrojumu.
Mūsuprāt, izņemot rindkopā Pamatojums atzinumam ar iebildēm
iebild
minēto
to apstākļu
apstāk iespējamo ietekmi,
pievienotais finanšu pārskats
rskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par ĶEGUMA
Ķ
NOVADA
PAŠVALDĪBAS finansiālo stāvokli
āvokli 2016.gada 31.decembr
31.decembrī un par tās darbības
ības finanšu rezult
rezultātiem un
naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās
ēdzās 201
2016.gada 31.decembrī, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada
15.oktobra noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata
p
sagatavošanas kārtība”.
Pamatojums atzinumam ar iebildēm
ēm
(a) Pašvaldības īpašumā ir zemes gabals Ziz
Zizānu karjers, Birzgales pagastā ar kadastra apz. 7444 011 0048
11.96 ha platībā 7914 EUR vērtībā
ī ā uz kura atrodas smilts
smilts-grants karjers. 2008.gadāā bez atbilstoša vērtējuma
v
pašvaldības pazemes aktīvu sastāvā
āvā ir ņemts uzskaitē karjera smilts-grants krājums
ājums 397 m³ apm
apmērā par
summu 198 500 Ls (284 440 EUR).
2002.gadā ir noslēgts līgums
gums ar SIA Garkalni VV un zemesgr
zemesgrāmatā nostiprināta
ta nomas tiesība
ties par šo karjeru
ar iznomāšanas mērķi, uzņēmējdarb
ējdarbības veikšana smilts-grants ieguvē.. Kopš 2008.gada min
minētā pazemes
aktīva izstrādāšana un vērtības
bas samazin
samazinājums pašvaldības bilancē nav atzīts.
2015.gadā pašvaldība saņēmusi
musi min
minētā nekustamā īpašuma novērtējumu, 12 400 EUR tirgus vērtībā.
v
Novērtējums veikts pielīdzinot
dzinot tos citiem iz
izstrādātiem karjeriem, bet smilts-grants
grants krājuma
kr
faktiskais
atlikums nav novērtēts.
Nekustamā īpašuma
pašuma un pazemes akt
aktīva vērtības samazinājums
jums 2016.gada finanšu ppārskatos nav atzīts.
Pašvaldības vadība
ba nav veikusi apl
aplēsi par iespējamo nekustamā īpašuma
pašuma un pa
pazemes aktīvu vērtības
samazinājumu, bet mūsuprātt iespē
iespējamais vērtības samazinājums būtiski
tiski ietekmētu
ietekmē pašvaldības finanšu
pārskatus.
(b) Kopš 09.11.1994. Pašvaldībai
bai ir 100% finanšu ieguld
ieguldījums SIA ĶEGUMA
EGUMA STARS kapit
kapitālā. Pārskata
periodā, pamatojoties uz SIA ĶEGUMA STARS finanšu ppārskatu
rskatu datiem, tiek atzī
atzīts finanšu ieguldījuma
vērtības samazinājums pēcc pašu kapit
kapitāla metodes 177 963 EUR apmērā un ieguldījuma
ieguld
bilances vērtība
2016.gada 31.decembrī ir uzrādīta
īta 1 405 373 EUR.
Tā kā SIA Ķeguma
eguma stars revidents rev
revidenta ziņojumā par 2015.gada finanšu pārskatu
ārskatu ir izteicis atteikumu
sniegt revidenta atzinumu un par 2016.gada finanšu pārskatu
p
atzinums vēll nav iesniegts, mums nebija
iespējams iegūt pienācīgu
gu un atbilst
atbilstīgu informāciju par šī ieguldījuma
juma bilances vērtību
v
2016.gada
31.decembrī un to vai finanšu ieguldī
ieguldījuma vērtības samazinājumam varētu būtt nepieciešami precizējumi.
preciz
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Atbilstoši LR Revīzijas pakalpojumu likumam (“Revīzijas pakalpojumu likums”) mēs veicām revīziju
saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem (turpmāk- SRS). Mūsu
pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par
finanšu pārskata revīziju.
Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes
izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (SGĒSP kodekss) prasībām un Revīzijas pakalpojumu
likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai finanšu pārskata revīzijai
Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī SGĒSP kodeksā un LR Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos
pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības.
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu
atzinumam ar iebildēm.
Ziņošana par citu informāciju
Par citu informāciju atbild Pašvaldības vadība. Citu informāciju veido Vadības ziņojums, kas atspoguļots
gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO.
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, un mēs
nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā Citas ziņošanas
prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām.
Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, izvērtēt,
vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata informācijas vai no mūsu zināšanām, kuras mēs
ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības.
Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par Pašvaldību un tās
darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir ziņot par šādiem
apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo.
Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām
Papildus tam, saskaņā ar LR Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai Vadības
ziņojums ir sagatavots saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr.1115 „Gada
pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.
Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt:

• Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā informācija atbilst
finanšu pārskatam, un

• Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu
Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.
Turklāt, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās vidi, mūsu pienākums ir
ziņot, ja mēs vadības ziņojumā esam identificējuši būtiskas neatbilstības. Mūsu uzmanības lokā nav nonācis
nekas, par ko šajā sakarā būtu jāziņo.
Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, atbildība par finanšu pārskatu
Vadība ir atbildīga par tāda finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu saskaņā
ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”,
kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai
būtu iespējams sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas būtiskas
neatbilstības.
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt darbību, pēc
nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju turpināt darbībuun
darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno Pašvaldības likvidāciju vai tās darbības
izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā Pašvaldības likvidācija vai darbības izbeigšana.
Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, ir atbildīgas par Pašvaldības finanšu pārskata
sagatavošanas procesa uzraudzību.
Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdas vai krāpšanas
dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama
pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar SRS, vienmēr tiks
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atklātabūtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir
uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt
saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šo finanšu pārskatu.
Veicot revīziju saskaņā ar SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un
saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī:

• identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdas dēļ izraisītās
būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam
revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka
netiks atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas
izraisītas neatbilstības, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, informācijas
neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus;

• iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem
apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par Pašvaldības iekšējās
kontroles efektivitāti;

• izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības
uzrādītās informācijas pamatotību;

• izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un, pamatojoties uz
iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai
apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka
būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto
informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam modificētu
atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma
datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Pašvaldība savu darbību var pārtraukt;

• izvērtējam vispārēju finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju un skaidrojumus
pielikumā, un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata pamatā esošos darījumus un notikumus;
Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, un, cita starpā, sniedzam informāciju
par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem
iekšējās kontroles trūkumiem, kādus mēs identificējam revīzijas laikā.
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