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Domes priekšsēdētāja uzruna 
 

Cienījamie Ķeguma novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata lasītāji! 

 

2019.gads bija sarežģīts un izaicinājumiem  bagāts gads,  lai arī ES fondu plānošanas 

periods tuvojās noslēgumam un jaunu projektu konkursu kļūst arvien mazāk un administratīvi 

teritoriālo reformas ietvaros tika noteikti ierobežojumi kredītlīdzekļu saņemšanai no valsts 

kases, bet tajā pat laikā  ir izdevies paveikt daudz visās jomās. 

Ir uzsākts darbs pie nekustamo īpašumu portfeļa sakārtošanas, apzināti visi pašvaldībai 

piederošie īpašumi, veikta izpēte, uzsākti atsavināšanas procesi. Taču darāmā vēl ir daudz.  

2019.gadā pašvaldības budžeta ietvaros esam sakārtojuši vairākus pašvaldības  dzīvokļus. 

Turpinām darbu pie projekta “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai 

Ķeguma novadā”, kas paredz vairāku grants ceļu atjaunošanu visā novada teritorijā.  

 Plānveidīgi un strukturēti tiek turpināts attīstīt novada ekonomisko un sociālo situāciju, 

attīstot arvien jaunas idejas. 2019.gada budžeta viena no prioritātēm ir bijusi izglītība un 

izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana. No pašvaldības budžeta līdzekļiem šī gada 

lielākais darbs ir apkures sistēmas rekonstrukcija VPII “Birztaliņa”.  

Pašvaldība turpina aktīvu sadarbību ar novada nevalstiskajām organizācijām, atbalstot 

biedrību iniciatīvas ar Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda finansējumu. 

Daudzas idejas un mērķus turpināsim realizēt nākamajos gados, apgūstot ES fondu 

līdzekļus  jaunajā plānošanas periodā un saimnieciski plānojot budžetu, veiksim investīcijas no 

saviem līdzekļiem.  

2019.gadā esam veikuši Ogres ielas rekonstrukcijas projekta izstrādi, lai jau tuvākajā 

laikā meklētu finansējuma avotus šim projektam. 

 Pārskata gadā paralēli investīciju projektu īstenošanai  turpinājām pildīt arī visas 
pašvaldībai deleģētās autonomās funkcijas.  

Paldies visiem novada iedzīvotājiem, kuri aktīvi piedalās novada dzīves uzlabošanā. 

Ķeguma pašvaldības prioritāte vienmēr būs cilvēks un ģimenes! Paldies katram, kurš iesaistās, 

izsaka viedokli, aktīvi strādā pie ieceru realizēšanas un piedalās. Mūsu novads var lepoties ar 

dižiem un stipriem iedzīvotājiem! 

 

Ķeguma novada domes priekšsēdētājs   Raivis Ūzuls 

2020.gada 30.jūnijā  
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Ķeguma novada pašvaldības raksturojums 
 

 

Ķeguma novads ir viena no Latvijas Republikas 119 administratīvajām teritorijām, kurā 
pārvaldi savas kompetences ietvaros realizē pašvaldība, un tas ietilpst Rīgas plānošanas 
reģionā.  

Ķeguma novads tagadējā sastāvā izveidojās 2009. gada 1.jūlijā, administratīvi teritoriālās 
reformas rezultātā, kad Ķeguma novads apvienojās ar Birzgales pagastu. Ķeguma novada 
administratīvo teritoriju veido Ķeguma pilsēta, Rembates, Tomes un Birzgales pagasts. Tomes 
pagastā ir 5 ciemi: Arāji, Bekuciems, Berkava, Rutki un Tome, Rembates pagastā ir 4 ciemi: 
Glāžšķūnis, Graužupe, Ozolkalni un Rembate, savukārt Birzgales pagastā ir viens ciems - 
Birzgale. 

Daugavas upe atdala Birzgales un Tomes pagastu no Ķeguma pilsētas un Rembates 
pagasta. Ķeguma pilsētu šķērso divas svarīgas transporta maģistrāles: valsts galvenais autoceļš 
A6 „Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki)” un dzelzceļa līnija 
“Rīga-Daugavpils”. Ķeguma vārds zināms katram Latvijā, vispirms saistībā ar pirmās 
elektrostacijas celtniecību ( 1936.g.). 

Ķeguma novada kopējā platība ir 49098 ha 
 

tai skaitā: 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes – 12719 ha ( 25,91% ) 
meži – 29583 ha ( 60,25% ) 
purvi – 227 ha ( 0,46% ) 
zem ūdeņiem – 2751 ha ( 5,60% ) 

Pārējās zemes – 3818 ( 7,77% ) 
 
Iedzīvotāju skaits Ķeguma novadā katru gadu samazinās. 01.01.2020. reģistrēti 5657 

iedzīvotāji ( Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) dati). 
 Bezdarba līmenis 2019.gada decembrī bija 3,1%, reģistrēto bezdarbnieku skaits novadā 

– 103 ( Nodarbinātības valsts aģentūras dati). 
 
Iedzīvotāju skaits 5657 (uz 01.01.2020.)  
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tai skaitā: 
Ķegumā – 2223 
Tomē – 710 
Rembatē – 1093 
Birzgalē – 1631 

 
1. tabula 

Iedzīvotāju skaita izmaiņas Ķeguma novadā pa gadiem 
 

Nr. 
p.k. Vieta 2016 2017 2018 2019 

1. Ķeguma pilsēta 2329 2304 2250 2223 
2. Tomes pagasts 693 724 706 710 

3. 
Rembates 
pagasts 1163 1137 1111 1093 

4. Birzgales pagasts 1699 1685 1667 1631 
 Kopā 5884 5850 5734 5657 

 
 

1. diagramma 

 

 

 
Iedzīvotāju skaita samazinājums  77 cilvēki  
(no 01.01.2019. līdz 01.01.2020.)   
 
Iedzīvotāju blīvums  11,52cilvēki/km² 
 
Lielākās apdzīvotās vietas Ķegums, Birzgale, Rembate, Tome, Glāzšķūnis, Bekuciems, 
    Linde, Širmeļi, Daugavieši, Lāčplēsis. 
 
Attālumi no Ķeguma  līdz Ogrei 11 km 
    līdz Rīgai 45 km 
 
2019.gadā Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā 
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- kopā reģistrēti 49 jaundzimušie, t.sk. 24 zēni un 25 meitenes; 
- reģistrētas 44 mirušas personas, t.sk. 21 vīrietis un 23 sievietes; 
- Ķeguma dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 36 laulības. 

Ķeguma novada dome 
 Ķeguma novada pašvaldības lēmējvara un izpildvara darbu organizē saskaņā ar likumu 
„Par pašvaldībām”, pašvaldības teritorijas saistošajiem noteikumiem un citiem domes 
pieņemtajiem lēmumiem. Darbības veids – pašvaldības funkciju īstenošana. 

Ķeguma novada pašvaldība 

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 
 
 Dome ir  pašvaldības lēmējinstitūcija, kuras darbu vada domes priekšsēdētājs. 
Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvniecību nodrošina Ķeguma novada dome, kuru veido 15 ievēlēti 
deputāti: 
 

Raivis Ūzuls,  
domes priekšsēdētājs 
Kristaps Rūde 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
Imants Smirnovs  
Pāvels Kotāns 
Ilmārs Zemnieks 
Roberts Ozols 
Rita Reinsone (līdz 22.10.2019.) 
Jānis Siliņš (no 31.10.2019.) 
Valentīns Pastars 
Viesturs Teicāns  
Tadeušs Vaļevko 
Ojārs Meiris  
Kristaps Reķis  
Gundars Vērītis  
Vladimirs Samohins  
Jānis Priževoits 
 
 Jautājumu izskatīšanai domes sēdēs dome no deputātu vidus ir izveidojusi četras 
pastāvīgās komitejas: 

Finanšu komiteja: 15 deputāti 

Tautsaimniecības un attīstības lietu komiteja: 7 deputāti 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja: 7 deputāti. 

Sociālo un veselības jautājumu komiteja: 7 deputāti 
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Atsevišķu pašvaldības funkciju veikšanai dome no deputātiem un Ķeguma novada 

pašvaldības iedzīvotājiem izveidojusi šādas komisijas: 
 Administratīvo komisiju; 
 Vēlēšanu komisiju; 
 Pašvaldības Iepirkumu komisiju; 
 Pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisiju; 
 Ceļu vērtēšanas komisiju; 
 Skolēnu nodarbinātības pasākumu komisiju; 
 Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas 

komisiju; 
 Medību koordinācijas komisiju; 
 Pašvaldības lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā 

komisiju; 
 Apvienotā Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un Ķeguma novada 

pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa pieteikuma 
vērtēšanas komisiju 

 
Ķeguma novada pašvaldības iestādes: 

 1. Ķeguma novada pašvaldības administrācija, kas sastāv no: 
1.1 Speciālistiem 
1.2 Administratīvi juridiskās nodaļas 
1.3 Grāmatvedības un finanšu nodaļas 
1.4 Attīstības nodaļas 
1.5 Transporta un pakalpojumu daļas 
1.6 VPVKAC (klientu apkalpošanas centra) 

2. Ķeguma novada Dzimtsarakstu nodaļa 
3. Ķeguma novada Sociālais dienests 
4. Ķeguma novada Vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde "Gaismiņa" 
5. Ķeguma komercnovirziena vidusskola 
6. Ķeguma novada bāriņtiesa 
7. Ķeguma novada Pašvaldības policija 
8. Ķeguma  novada Sociālās aprūpes centrs “Senliepas” 
9. Ķeguma  novada bibliotēka  
10. Ķeguma novada būvvalde 
11. Ķeguma novada pašvaldības Birzgales pagasta pārvalde 
12. Birzgales pamatskola 
13. Birzgales mūzikas skola 
14 Ķeguma novada Birzgales bibliotēka 
15. Ķeguma novada Birzgales Vispārējas pirmsskolas izglītības iestāde "Birztaliņa" 
16. Ķeguma novada pašvaldības Tomes pagasta pārvalde 
17. Ķeguma novada pašvaldības Kultūras un sporta pārvalde, kas sastāv no:  
       17.1 Ķeguma tautas nama 

17.2 Birzgales tautas nama 
17.3 Tomes tautas nama 
17.4 Rembates tautas nama 
17.5 Ķeguma novada muzeja 
17.6 Birzgales muzeja “Rūķi” 
17.7 Tomes dienas centra 
17.8 Ķeguma dienas centra 
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Ķeguma novada pašvaldības budžets 
 

2019. gada 16. aprīlī tika apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi Nr.KND1-6/19/5 
“Ķeguma novada pašvaldības 2019.gada budžets”. Finanšu līdzekļu atlikums gada sākumā bija 
813638 EUR (t.sk. speciālā budžeta atlikums 185672 EUR). 

Budžets izstrādāts saskaņā ar naudas plūsmas principu un pamatojoties uz Ķeguma 
novada domes 23.09.2015. apstiprināto instrukciju nr.1/2015 “Ķeguma novada pašvaldības 
budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”. 

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pašvaldības budžets sastāv no 
pamatbudžeta, speciālā budžeta, ziedojumu un dāvinājumu budžeta. 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 
Ķeguma novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2019. gadā ir  6923693 EUR, kas 

ir par 235531 EUR jeb 3,52 % lielāki nekā 2018.gadā (ieņēmumos iekļauts 192752 EUR 
speciālā budžeta atlikums 2019. gada beigās). Speciālā budžeta 2019.gada atlikuma iekļaušana 
pamatbudžetā saistīta ar grozījumiem “likuma par budžetu un finanšu vadību” 3.pantā, kas 
stājās spēkā 01.01.2020.  

2019.gada izdevumi bija 5778622 EUR, kas ir 27,69 % mazāki nekā 2018.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. 
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2. tabula 
Pamatbudžeta ieņēmumi 

Rādītājs 
Izpilde 2019 Plāna 

izpilde 2015 2016 2017 2018 Plāns Izpilde 
Iedzīvotāju 
ienākuma 
nodoklis 

3038665 3291764 3660022 3849288 3920112 3958194 100,97% 

Nekustamā 
īpašuma nodoklis 

407613 442355 474623 489756 441520 461238 104,47% 

Nenodokļu 
ieņēmumi 

47627 108913 36806 102719 79119 77382 97,80% 

Maksas pak. u.c. 
pašu ieņēmumi 

295032 309967 316572 350094 408700 392773 96,10% 

Transferti 811606 947401 1700178 1896305 1842275 2034106 110,41% 

Kopā 4600543 5100400 6188201 6688162 6691726 6923693 103,47% 
 

 
2. diagramma 

 

 
 
 

3. diagramma 
 

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas 2011. – 2019. gadā 
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Būtisks pašvaldības ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas veido  
89,56 % no pašvaldības nodokļu ieņēmumiem jeb 57,17 % no kopējiem kārtējā gada 
pamatbudžeta ieņēmumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2019.gadā ir 3958194 
EUR, kas ir par 108906 EUR  jeb 2,83 % vairāk kā faktiski izpildīts 2018.gadā.  

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumos 2019.gadā iekasēti 461238 EUR (tajā skaitā, 
nodokļu maksājumu parādi 24090 EUR), kas ir par 28518 EUR jeb 5,83 % mazāk nekā 
2018.gadā.  

Nenodokļu ieņēmumus veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas, 
ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas. Šajā budžeta sadaļā 2019.gadā iekasēti 77382 
EUR,  kas ir par  25337 EUR  mazāk nekā 2018.gadā, jo mazāki ir bijuši ieņēmumi no īpašumu 
pārdošanas.  

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2019.gadā Ķeguma novadā kopā ir 392773 
EUR, kas ir par 15927 EUR mazāk nekā plānots, bet par 42679 EUR vairāk nekā 2018.gadā 
(pieauguši ieņēmumi no pacientu iemaksām sociālās aprūpes iestādē). Būtiskākie ieņēmumu 
avoti ir ieņēmumi par sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem, par izglītības pakalpojumiem, 
par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē “Senliepas”, par sniegtajiem pakalpojumiem 
Dienas centros, par telpu nomu, kustamā īpašuma iznomāšanu un zemes nomu. 

Ķeguma novada otra lielākā pamatbudžeta sadaļa ir transferti, kas veido 29,38 % no 
kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. 2019. gadā tie ir 2034106 EUR, kas ir par  191831 EUR   
vairāk kā plānots, jo pamatbudžetā tika iekļauts speciālā budžeta atlikums gada beigās. 
Transfertu ieņēmumus veido maksājumi, kas veikti starp valsts un citas pašvaldības iestādēm. 

 

Pamatbudžeta izdevumi 
 

Ķeguma novada budžeta izdevumi sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas pozīcijām 
atspoguļoti 2. tabulā. Uzskatāmākai analīzei izdevumu izmaiņas 2015.-2019. gadā parādītas 
grafiski. 

3. tabula 
 

Rādītājs 
Izpilde 2019 Plāna 

izpilde 
Izdevumu 
struktūra 2015 2016 2017 2018 Plāns Izpilde 

Uzturēšanas 
izdevumi 

4154317 4321774 4805242 5372350 5947820 5615533 94,41% 97,18% 

Kārtējie 
izdevumi 

3812534 3983111 4440497 5008124 5559160 5242917 94,31% 90,73% 

>Atalgojums 2136537 2248498 2429735 2635523 2846730 2733826 96,03% 47,31% 
>Darba devēja 
VSAOI 

596483 638438 702147 754565 804598 781577 97,14% 13,53% 

>Maksājumi 
par precēm un 
pakalpojumiem 

1079514 1096175 1308615 1618036 1907832 1727514 90,55% 29,89% 

Maksājumi par 
aizņēmumiem 

8676 2529 62 0 700 0 0,00% 0,00% 
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Subsīdijas, 
dotācijas un 
sociālie 
pabalsti 

111569 117323 146113 143972 144299 129889 90,01% 2,25% 

Uzturēšanas 
izdevumu 
transferti 

221538 218811 218570 220254 243661 242727 99,62% 4,20% 

Kapitālie 
izdevumi 

487526 631974 956872 2619377 206814 161911 78,29% 2,80% 

Dažādi 
izdevumi 
iepriekš 
neklasificēti 

        1178 1178 100,00% 0,02% 

Izdevumi 
kopā 

4641843 4953748 5762114 7991727 6155812 5778622 93,87% 100,00% 

 

Analizējot izdevumus 2019.gadā, var secināt, ka lielāko īpatsvaru Ķeguma novada 
pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļā 97,18 % veido uzturēšanas izdevumi, no tiem 
kārtējiem izdevumiem 5242917 EUR jeb 90,73 %, subsīdijām un sociālajiem pabalstiem 
129889 EUR jeb 2,25 %, uzturēšanas izdevumu transferti 242727 EUR jeb 4,20 %.  

4. diagramma                       
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5. diagramma 

 6. diagramma 
 

 
 
 

Ķeguma novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2019.gadā, neskaitot aizņēmumu 
atmaksu, kopā pa funkcionālajām kategorijām sastādīja 5778622 EUR jeb 93,87 % 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 2213105 EUR jeb 27,70 % lielāki. 

Būtiskāko izdevumu  daļu pēc ekonomiskās klasifikācijas veido kārtējie izdevumi, kas 
sastāda 90,73 % jeb 5242917 EUR. Šie izdevumi ietver izmaksas atalgojumam, darba devēja 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, darba devēja sociālā rakstura pabalstiem 
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Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas 2011. – 2019. gadā
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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 
2019. gadā paredzētajiem 206814 EUR apgūti ir 161911 EUR (2,80 % no kopējiem 
izdevumiem). 

Visi pašvaldības izdevumi iedalīti funkcionālajās kategorijās. Lielākais izdevumu 
īpatsvars ir izglītībai, un tas sastāda 2369154 EUR jeb 41,00 % no kopējiem izdevumiem,    
647027 EUR jeb 11,20 % kopumā izlietoti kultūrai, atpūtai un reliģijai. Vispārējiem valdības 
dienestam un teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izlietoti attiecīgi 17,00 % un 18,24 %. 
Sociālajai aizsardzībai izlietoti 597258 EUR, kas ir 10,34 % no kopējiem izdevumiem.  

  
4. tabula 

 
Pamatbudžeta izdevumu struktūra pa funkcionālajām kategorijām  

un izmaiņas 2015. – 2019. 
 

Rādītājs 
Izpilde 2019 Plāna 

izpilde 2015 2016 2017 2018 Plāns Izpilde 

Vispārējie valdības 
dienesti 

882917 885252 896486 921725 1062706 982604 92,46% 

Sabiedriskā kārtība 
un drošība 

61744 47464 51637 56002 64614 59485 92,06% 

Ekonomiskā darbība  180136 36557 36655 40319 43955 38346 87,24% 

Vides aizsardzība  22371 24605 26459 29132 31000 30917 99,73% 

Pašvaldības 
teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana  

726561 783105 1133977 2205160 1107275 1053831 95,17% 

Atpūta, kultūra un 
reliģija  

579060 534596 816763 715196 729569 647027 88,69% 

Izglītība  1708493 1973057 2232449 3420680 2478972 2369154 95,57% 

Sociālā aizsardzība  480561 669112 567688 603513 637721 597258 93,66% 

Kopā: 4641843 4953748 5762114 7991727 6155812 5778622 93,87% 
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7. diagramma 

 

 

Speciālais budžets 
Speciālais budžets ietver apropriācijas pašvaldības mērķiem gadījumos, kad likums 

paredz izdevumu segšanu no īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumu avotiem. Ķeguma novada 
pašvaldības speciālo budžetu veido dabas resursu nodoklis un autoceļu fonda līdzekļi. 

 
5. tabula 

Speciālā budžeta ieņēmumi 
 

Rādītājs 

Izpilde 2019 
Plāna 
izpilde 2015 2016 2017 2018 Plāns Izpilde 

Dabas resursu 
nodoklis 

25746 57769 49885 26305 26921 38901 144,50% 

Autoceļu fonda 
līdzekļi 

151998 163978 163978 168743 171295 171295 100,00% 

Pārējie 
ieņēmumi 

0 0 0 0 0 0 0,00% 

Kopā 177744 221747 213863 195048 198216 210196 106,04% 
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8. diagramma 
 

 
 
 

9. diagramma 
 

 
 

Ķeguma novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu daļa 2019. gadā izpildīta ir par 
106,04 %. Speciālā budžeta ieņēmumi 2019.gadā ir 210196 EUR, kas ir par 15148 EUR  vairāk 
nekā 2018. gadā. Autoceļu fondā 2019.gadā ielu ikdienas uzturēšanai saņemta valsts budžeta 
mērķdotācija 171295 EUR apmērā, kas ir par 2552 EUR  vairāk nekā 2018. gadā. Dabas resursu 
nodoklis pašvaldības speciālajā budžetā 2019. gadā ieskaitīts 38901 EUR apmērā, kas ir par 
12596 EUR vairāk kā 2018. gadā. 

Speciālā budžeta kopējie izdevumi 2019. gadā bijuši 395867 EUR (t.sk. izdevumos ir 
speciālā budžeta 192752 EUR atlikums gada beigās, kas 2020.gadā tiek iekļauts pamatbudžetā). 
Autoceļu fonda līdzekļi 2019. gadā izlietoti 188238 EUR, galvenokārt autoceļu un ielu ikdienas 
uzturēšanai, kā arī ielu apgaismojuma aprīkojuma iegādei. 

Izdevumi, kas finansēti no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem, 2019. gadā bijuši 14877  
EUR apmērā, kas ir izdevumi par novada teritorijas sakārtošanu, t.i. atkritumu izvešanu 
publiskajās teritorijās, līdzfinansējums iedzīvotājiem kanalizācijas pieslēgšanai 9400  EUR.  

18,51%

81,49%

Speciālā budžeta ieņēmumu struktūra 2019.gadā
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Ziedojumu un dāvinājumu budžets 
Ziedojumu un dāvinājumu budžets ietver pašvaldības saņemtos ziedojumus vai 

dāvinājumus ar norādītu mērķi vai bez tā. Ķeguma novada pašvaldības ziedojumu un 
dāvinājumu budžeta ieņēmumi 2019.gadā ir bijuši 223 EUR apmērā (fizisko personu ziedojumi 
un dāvinājumi naudā). 

Izdevumi no ziedojumu un dāvinājumu budžeta 2019.gadā  ir bijuši 100 EUR apmērā, tie 
izlietoti preču iegādei Ķeguma novada muzejam. 

 

Pašvaldības finanšu ieguldījums uzņēmumos 2019.gadā 
 Kopējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 2019. gada beigās ir 2160647 EUR, kas ir par 
106552 EUR vairāk  nekā iepriekšējā gadā. 

6. tabula 

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 2019.gadā 

Kapitālsabiedrība 

Ieguldījumu uzskaites 
vērtība EUR Pārvērtēts 

2019.gadā 

Līdzdalība (%) 

Perioda 
sākumā 

Perioda 
beigās 

Perioda 
sākumā 

Perioda 
beigās 

SIA „Ķeguma Stars” 1 696 763 1809667 112904 100 100 
SIA „Moto ZZ” 63 446 57094 -6352 99,895 99,895 

Avots: Ķeguma novada pašvaldības informācija 

7. tabula 

Līdzdalība pārējo uzņēmumu kapitālā 2019.gadā 

Kapitālsabiedrība 

Ieguldījumu uzskaites 
vērtība EUR Pārvērtēts 

2019.gadā 

Līdzdalība (%) 

Perioda 
sākumā 

Perioda 
beigās 

Perioda 
sākumā 

Perioda 
beigās 

SIA „Ogres Autobuss”  78 412 0 -78412 10,04 0,00 
AS „CATA”  
(SIA “Ogres Autobusa” 
reorganizācija – pievienots AS 
“CATA”) 

0 78412  78412 0,00 0,54 

SIA „Ogres rajona 
slimnīca”  

213 749 213 749 0 9,54 9,54 

AS „Rīgas piena 
kombināts”  

1 725 1 725 0 0,80 0,013 

Avots: Ķeguma novada pašvaldības informācija 

Pašvaldības aizņēmumi 
  Aizņēmumi no Pašvaldības budžeta līdzekļiem atmaksāti 2019.gadā 522128 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 vairāki investīciju projekti (tai skaitā ar ES fondu 
finansējumu), kuru atbalstam arī būs nepieciešams piesaistīt papildu finanšu līdzekļus. 
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Uzņēmējdarbība 
Ķeguma novadā darbojas vairāki uzņēmēji, kuri aktīvi iesaistās novada dzīvē. Pēc SIA 

„Lursoft” datiem, 2019.gadā lielākie nodokļu maksātāji Ķeguma novadā ir: SIA „Rubeņi”, SIA 
„KILA”, SIA „Jaunzeltiņi”, SIA „Garkalni VV”, SIA „Lats veikali”, SIA „VIA Mežs”, SIA 
„ĶEGUMA STARS”, SIA „GA Grupa”, SIA „SKY SERVICE” un SIA „Eirospars”. 

2019.gadā tika rīkota kopīga klātienes tikšanās ar vairāk kā divdesmit uzņēmējiem, kas 
darbojas tūrisma sektorā Ķeguma novadā, ar NVO, tūrisma aģentūrām un citiem 
stratēģiskajiem partneriem projekta „Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstība” 
(DaugavAbasMalas)” ietvaros, sadarbībā ar publisko un privāto partnerattiecību biedrību “Zied 
zeme”. Šī projekta ietvaros, tika rīkota arī atsevišķa tikšanās ar Ķeguma novada uzņēmējiem, 
kuras laikā tika izrunāti jautājumi par Daugavas baseina  attīstības potenciālu. Fokusgrupu 
ietvaros tika ieskicēti vairāki problēmjautājumi, kas jārisina, lai attīstītu uzņēmējdarbību 
novadā, tajā skaitā, vietējās uzņēmēju biedrības/asociācijas dibināšana, vietējā tūrisma 
informācijas centra izveide un speciālista, kas strādātu ar uzņēmējiem un tūrisma attīstību 
novadā, piesaiste, vietējās piestātnes izveidošana, maršrutu plānošana pa Daugavu.  

2019.gadā otrā pusē tika īstenots projekts “Iepazīsti Ķeguma novadu braucot, ejot, 
riteņojot!”, kura ietvaros pašvaldības ēkās uzstādīti 6 tūrisma informācijas stendi, kuros ir 
pieejami tūrisma izziņas materiāli, kā arī dažādu vietējo uzņēmēju ražoti suvenīri, tādā veidā 
atbalstot vietējos uzņēmējus un reprezentējot novadu. 

Gada vidū Ķeguma novada pašvaldībā darbu uzsāka uzņēmējdarbības un tūrisma 
speciālists, kura pienākumos ietilpst komunikācija ar vietējiem uzņēmējiem, ar tūrisma attīstību 
un sadarbības veidošanu saistītu jautājumu risināšana.  

2019.gada nogalē uzsākts darbs pie uzņēmēju datu bāzes veidošanas, kurā tiek apkopota 
informācija par visiem novadā strādājošajiem uzņēmumiem pa darbības sfērām.  

Projekti 
 2019.gadā uzsākti, turpinās un ir pabeigti projekti, kuru īstenošanai piesaistīts ne tikai 
pašvaldības, bet arī „ārējais” finansējums, tai skaitā: valsts budžeta, Eiropas sociālā fonda (ESF) 
un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un valsts finansējums. 
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8. tabula 

Projekti, kuru realizācija beigusies 2019.gadā 

Projekta nosaukums Finansējuma avots 
Kopējais 

finansējums, 
EUR 

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas "Daugava pie 
Kaibalas" dabas aizsardzības plānā noteikto tūrisma 
un dabas aizsardzības aktivitāšu ieviešana 

Valsts budžets/ 
Ķeguma novada 

pašvaldība 
26 640 

Ķeguma novada pašvaldības pamatnostādņu 
jaunatnes jomā izstrādes uzsākšana 

Valsts budžets/ 
Ķeguma novada 

pašvaldība 
2 341 

Iepazīsti Ķeguma novadu braucot, ejot, riteņojot 

Biedrība 
“Daugavas 
savienība”/ 

Ķeguma novada 
pašvaldība 

3 284 

Vietējās produkcijas realizācijas vietu izveide un 
labiekārtošana Ķeguma novadā 

ELFLA/ Ķeguma 
novada pašvaldība 

57 976 

Estrāde Ķegumā 
ELFLA/ Ķeguma 
novada pašvaldība 

11723 

Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas 
veicināšanas projekti 

Ķeguma novada 
pašvaldība/projektu 

iesniedzēji 
5748 

 

9. tabula 

Projekti, kuru realizācija uzsākta 2017.-2019.gadā un turpinās 2020.gadā, kā arī 
2020.gadā uzsākamie projekti 

Projekta nosaukums 
Finansējuma 

avots 

Kopējais 
finansējums, 

EUR 

Algotie pagaidu sabiedriskie darbi 

Valsts budžets/ 
Ķeguma 
novada 

pašvaldība 

34 897 

Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību 
profilakse Ķeguma novadā 

ESF/ Ķeguma 
novada 

pašvaldība 
110 091 

PROTI un DARI 
ESF/ Ķeguma 

novada 
pašvaldība 

21 226 

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs 

ESF/ Ķeguma 
novada 

pašvaldība 
39 303 

Atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai 
ESF/ Ķeguma 

novada 
pašvaldība 

33 561 
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Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai 

ESF/ Ķeguma 
novada 

pašvaldība 
109 120 

Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai 
Ķeguma novadā 

ELFLA/ 
Ķeguma 
novada 

pašvaldība 

630 196 

Daugavas skatu terases izveide 

ELFLA/ 
Ķeguma 
novada 

pašvaldība 

27 346 

Trīs kopā labāk! Valsts budžets 4 300 

Ekspedīcijā pa Daugavu no Aizkraukles līdz 
Ķegumam 

Biedrība 
“Daugavas 
savienība”/ 

Ķeguma 
novada 

pašvaldība 

1 761 

“DE.CO.D.E” 
ES programma 
ERASMUS+ 

27 915 

 

Papildus šiem projektiem pašvaldība kā sadarbības partneris piedalās divos ES 
programmas “Horizon 2020” finansētos projektos: “Compete4SECAP” un “Nodrošināt neitrālu 
oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. gadam”, kā arī biedrības “Pierīgas partnerība” īstenotajā 
ELFLA projektā “Apkārt Rīgai - vienots tūrisma piedāvājums.” 

Komunikācija ar iedzīvotājiem 
 Informācija par pašvaldības darbību, domes pieņemtajiem lēmumiem, organizētajiem 
pasākumiem un cita aktuālā pašvaldības informācija tiek gatavota regulāri un publicēta 
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ķeguma Novada Ziņas”, tīmekļa vietnē 
www.kegumanovads.lv, sociālajos kontos www.facebook.com, www.instagram.com. 

Ķeguma novada pašvaldībā komunikāciju ar iedzīvotājiem koordinē sabiedrisko 
attiecību speciālists, bet šajā darbā piedalās un informāciju sagatavo arī pašvaldības speciālisti 
un struktūrvienību vadītāji. 

Ķeguma novada mājas lapa 
Lai tiktu nodrošināta informācija par Ķeguma novada domes lēmumiem, aktualitātēm 

novadā, pašvaldības iestāžu darbību, kultūras un sporta pasākumiem, tūrisma objektiem, 
realizētajiem projektiem, izsludinātajiem konkursiem, pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem 
un citiem aktuāliem pašvaldības darba jautājumiem, tiek uzturēta un pilnveidota Ķeguma 
novada pašvaldības mājas lapa www.kegumanovads.lv. Mājas lapas apmeklētāji publiski var 
uzdot savu jautājumu pašvaldībai. 

Ķeguma novada informatīvais izdevums 
Laikrakstā „Ķeguma Novada Ziņas” ir pieejama informācija par svarīgiem notikumiem 

novadā, domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem, pašvaldības rīkotajām izsolēm, aktualitātēm 
novadā un gaidāmajiem pasākumiem. Laikraksts tiek izdots reizi mēnesī, ir bezmaksas un tiek 
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izplatīts ikvienai novada mājsaimniecībai ar AS „Latvijas Pasts” starpniecību. Laikrakstu 
„Ķeguma Novada Ziņas” var lasīt arī pašvaldības mājas lapā. 

Sociālie tīkli 
Komunikācija ar iedzīvotājiem notiek arī sociālajos tīklos: www.facebook.com (1483 

sekotāji), www.instagram.com (194 sekotāji). Sekotāju skaits sociālajos tīklos aug katru gadu, 
kas ļauj ziņām sasniegt pat tūkstošiem cilvēku. Šajās interneta vietnēs Ķeguma novadam 
izveidots savs konts, kurā tiek aktualizēta jaunākā un svarīgākā informācija, kā arī publicēti 
dažādu notikumu apskati fotogrāfijās un video materiālos. Ikviens iedzīvotājs var komentēt 
ierakstus, uzdot jautājumu un izteikt viedokli. 

Citi informācijas ieguves veidi 
Iedzīvotāji var apmeklēt atklātās domes un komiteju sēdes, kuru norises vieta un laiks 

tiek publicēts pašvaldības mājas lapā – www.kegumanovads.lv. Visas Ķeguma novada domes 
sēdes var vērot tiešsaistē vai noskatīties atkārtoti pašvaldības mājas lapā 
www.kegumanovads.lv vai vietnē www.fakti.lv, www.youtube.com. Domes sēžu lēmumu 
apskats tiek publicēts pašvaldības informatīvajā laikrakstā „Ķeguma Novada Ziņas”, ar domes 
sēžu protokoliem var iepazīties Ķeguma novada pašvaldības mājaslapā vai Ķeguma novada 
domē. 

Ķeguma novadā ir izvietoti vairāki ziņojumu dēļi, kuros tiek izvietotas afišas ar 
gaidāmajiem pasākumiem. Iedzīvotājiem ir iespēja izvietot sludinājumus vai darba 
piedāvājumus. Ķeguma novada pašvaldības iestādēs arī ir izvietoti informatīvie dēļi, kuros tiek 
pievienota aktuālā informācija par gaidāmajiem notikumiem. 

Ķeguma novada pašvaldība sadarbojas arī ar reģionālajiem medijiem, kuros tiek 
atspoguļota informācija par novadu. Sadarbība tiek veidota ar portāliem www.ogrenet.lv un 
www.fakti.lv, kā arī ar laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” u.c. 

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 
 Ķeguma novada pašvaldības nekustamā īpašuma veidi un to novērtējums, kā arī 
izmaiņas ir parādītas tabulā un attēlotas 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. 
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10. tabula 
 

Nekustamā īpašuma veids 
Atlikusī vērtība uz gada beigām 31.12. …. 

2015 2016 2017 2018 2019 
Dzīvojamās ēkas 81559 79959 70235 66832 70249 
Nedzīvojamās ēkas 4564402 4375428 4363502 5493253 5233623 
Transporta būves (ceļi) 1687784 1496354 1414887 2266465 1931371 
Zemes zem ēkām un būvēm 544822 546655 546348 544439 526948 
Atpūtai un izklaidei 
izmantojamā zeme 

47828 47828 47828 47828 46867 

Pārējā zeme 1211156 1201458 1190441 1181498 1164454 
Kultivētā zeme 15764 15764 15764 15764 24326 
Inženierbūves 1027834 1184272 1158434 1097997 1010585 
Pārējais nekustamais 
īpašums 

225046 197634 176982 194937 162697 

Pazemes aktīvi 567773 567620 567620 567620 567620 
Mežaudzes 154506 140756 140756 135032 132417 
Pārējie bioloģiskie aktīvi 2331 2331 2331 3069 3755 
Turējumā nodotās 
pašvaldības ēkas un būves 0 0 5314 0 0 
KOPĀ 10130805 9856059 9700442 11614734 10874911 
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Ķeguma novada pašvaldības īpašuma strukturālais sadalījums 
2019. gadā

Dzīvojamās ēkas 0,65% Nedzīvojamās ēkas 48,13%

Transporta būves (ceļi) 17,76% Zemes zem ēkām un būvēm 4,85%

Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 0,43% Pārējā zeme 10,71%

Kultivētā zeme 0,22% Inženierbūves 9,29%

Pārējais nekustamais īpašums 1,50% Pazemes aktīvi 5,22%

Mežaudzes 1,22% Pārējie bioloģiskie aktīvi 0,03%

Turējumā nodotās pašvaldības ēkas un būves 0,00%
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11. tabula 
 

Ķeguma novada zemes sadalījums pa lietošanas veidiem (ha) uz 31.12.2019. 
 

Veids Novadā kopā 
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes 12719 

Meži 29583 
Purvi 227 

Krūmāji 674 
Zem ēkām un pagalmiem 540 

Ūdens objektu zeme 2751 
Zem ceļiem 1173 

Pārējās zemes 1431 
Kopā 49098 
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Ķeguma novada zemes sadalījums pa lietošanas veidiem 
(ha) uz 31.12.2019.

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes 25,91% Meži 60,25%

Purvi 0,46% Krūmāji 1,37%

Zem ēkām un pagalmiem 1,10% Ūdens objektu zeme 5,60%

Zem ceļiem 2,39% Pārējās zemes 2,91%
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Plānotie pasākumi 

Novada attīstība 
2020.gadā novada infrastruktūras un ekonomiskā attīstība ir plānota, īstenojot Eiropas 
Savienības finansētos projektus, kā arī nosakot budžetā finansējumu mērķmaksājumiem un 
noteiktu objektu rekonstrukcijai un būvniecībai ar budžeta un aizņēmuma līdzekļiem. No 
2020.gada pamatbudžeta līdzekļiem plānots īstenot vairākus darbus: 

· Uzvaras un Priežu ielas seguma atjaunošanu Ķegumā (270 000 EUR); 

· Ogres ielas rekonstrukcija Ķegumā (157 333 EUR); 

· Ielu apgaismojuma modernizāciju (7 000 EUR); 

· Ķeguma komercnovirziena vidusskolas stadiona zāliena atjaunošanu (25 000 
EUR); 

· Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta zāles jumta nomaiņu (25 000 
EUR); 

· Pacēlāja ierīkošanu SAC “Senliepas” (28 000 EUR); 

· Vides pieejamības uzlabošanu Valsts un pašvaldību vienotajos klientu 
apkalpošanas centros Rembatē un Birzgalē (20 000 EUR); 

· Bērnu rotaļu laukumu ierīkošanu un atjaunošanu (20 000 EUR); 

· Apgaismojuma ierīkošanu Ķeguma pludmalē un Daugavgrīvas ielā Ķegumā 
(40 000 EUR); 

· Ķeguma kapu labiekārtošanu (7 000 EUR); 

· Remontdarbus Birzgales pamatskolā un VPII “Birztaliņa” (24 760 EUR); 

· Videonovērošanas uzstādīšanu VPII “Gaismiņa” (9 000 EUR); 

· Remontdarbus pašvaldības īpašumā esošajā dzīvojamajā fondā ( 27 000 EUR); 

· Ūdensvada nomaiņu Birzgalē (9 750 EUR) u.c. darbus. 

 

Kultūra 
 
Novada iedzīvotājiem un viesiem 2020.gadā plānots piedāvāt plašu kultūras pasākumu 
programmu, turpinot aizsāktās tradīcijas, kā arī ieviešot jaunas: 
 

 Lieldienu pasākumi novadā. 
 Baltā galdauta svētki novadā. 
 Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas pasākumi novados. 
 Līgo svētki novadā. 
 Zinību diena Ķegumā 1. septembris 
 Ķeguma novada “Sēņošanas čempionāts” 
 Viesizrāde 
 Rudens gadatirgus un koncertprogramma 
 Konkursa “Sporta laureāts” apbalvošana. 
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 Baltu Vienības diena Ķeguma novadā. 
 Ķeguma helovīnpasākums 
 Lāčplēša diena novadā 
 Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena 
 Koncertprogramma Ķegumā 
 Ķeguma lielās Ziemassvētku eglītes iedegšana 
 VPDK “Kadiķis” sadraudzības koncerts 
 II Adventes koncerts 
 III Adventes koncerts 
 Bērnu Ziemassvētku pasākums Ķegumā 
 Jaunā gada sagaidīšana Ķegumā 
 Gada laikā tiek demonstrētas latviešu filmas 
 Gada laikā sadarbojoties ar Ogres apriņķi  tiek rīkotas amatierkolektīvu skates 
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Pielikums 

 
 
2019.gada 05.jūnijā Nr. 06/02 

Ķeguma novada domei 

 

Ziņojums vadībai par 2019. gada finanšu pārskata revīziju 

Ziņas par pašvaldību 
Reģistrācijas numurs: 90000013682 

Adrese: Lāčplēša ielā 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 

Domes priekšsēdētājs: Raivis Ūzuls 

Galvenā grāmatvede: Kristīne Seļava 

Mēs esam veikuši Ķeguma novada pašvaldības 2019.gada finanšu pārskata revīziju un 
iesniedzam Jums izskatīšanai mūsu Ziņojumu vadībai, kas satur secinājumus un ieteikumus 
par iekšējās kontroles sistēmu un izmantotajām grāmatvedības uzskaites metodēm. 

Revīzija tika veikta saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem un ietvēra pašvaldības 
grāmatvedības organizācijas dokumentu, pirmdokumentu, uzskaites reģistru un finanšu 
pārskatu pārbaudes par laiku no 2019.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim. 

Revīzijas procedūras tika veiktas, pamatojoties uz risku izvērtējumu, tajā skaitā izvērtējot 
krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riskus. Revīzijas gaitā tika pielietotas 
analītiskās procedūras un izlases veida procedūras, dokumentu apskate, aprēķini u.c. 
detalizēto pārbaužu procedūras. 

Revīzija tika plānota un veikta ar mērķi gūt pārliecību, ka finanšu pārskati nesatur būtiskas 
neatbilstības un iegūt pietiekamus pierādījumus tam, ka grāmatvedības organizācija un 
kārtošanas principi atbilst pastāvošai likumdošanai un būs pietiekošs pamatojums patiesa 
2019.gada finanšu pārskata sagatavošanai 

Ņemot vērā grāmatvedības un iekšējās kontroles sistēmai raksturīgos ierobežojumus, nav 
iespējams atklāt visas nepilnības un tādēļ mūsu Ziņojumā vadībai apskatītie jautājumi var 
neietvert visus trūkumus, kas varētu būt iekšējās kontroles sistēmā. 

Pašvaldības vadība ir atbildīga par atbilstošas iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu un 
pielietošanu, kas ietver visas procedūras un politikas ko pieņēmusi Pašvaldības vadība, lai 
nodrošinātu pašvaldības sakārtotu un efektīvu vadību, tajā skaitā atbilstību vadības politikai, 
līdzekļu aizsardzību, krāpšanu un kļūdu novēršanu un atklāšanu, uzskaites ierakstu pareizību 
un pilnīgumu un savlaicīgu ticamas informācijas sagatavošanu. 
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Ziņojums vadībai (turpinājums) 

 

Veiktā revīzija mums deva iespēju izteikt sekojošus secinājumus un ieteikumus, kas varētu 
noderēt turpmākās pašvaldības darbības pilnveidošanai:  

Secinājumi un ieteikumi 
1. Iepriekšējā pārskata gadā Valsts kontroles uzdevumā  zvērināti revidenti finanšu 

revīzijas ietvaros veica revīziju par atbilstības jautājumu “Vai pašvaldībā noteiktā 
deputātu atlīdzības kārtība un prakse atbilst Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma prasībām un aprēķinātais atlīdzības 
apmērs nepārsniedz šajā likumā noteiktos ierobežojumu” par, ko sniedzām atzinumu ar 
iebildi, jo deputātu mēnešalga netiek noteikta proporcionāli nostrādātajam laikam. Šāda 
kārtība ir pretrunā ar likumā1 noteikto:  

“5.pants. Pašvaldības domes deputātu mēnešalga 

(1) Pašvaldības domes deputātu mēnešalga nedrīkst pārsniegt bāzes mēnešalgas 
apmēru (4. panta otrā daļa), kam piemērots šāds koeficients: 

1) pašvaldības domes priekšsēdētājam — līdz 3,64; 
2) pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam — līdz 3,2; 
3) pašvaldības domes komitejas priekšsēdētājam — līdz 2,55; 
31) pašvaldības domes komitejas priekšsēdētāja vietniekam — līdz 1,9; 
4) pašvaldības domes deputātam — līdz 1,2. 

(2) Pašvaldības dome reglamentē šā panta pirmajā daļā minētās mēnešalgas 
noteikšanas kārtību un apmēru, nepārsniedzot šā panta pirmajā daļā norādītos 
ierobežojumus. Ja šā panta pirmās daļas 2., 3. un 4.punktā minētā amatpersona 
neieņem algotu amatu pašvaldības domē, tās mēnešalgu nosaka proporcionāli 
nostrādātajam laikam.” 

Līdz revīzijas noslēgumam šī neatbilstība vēl nebija novērsta, tāpēc aicinām mainīt 
Atlīdzības nolikumu nosakot stundas likmi, kura nepārsniedz proporcionāli likumā 
noteiktam mēnešalgas apmēra ierobežojumam aprēķināto likmi. 

2. Revīzijas noslēguma posmā ir konstatēta būtiska nenoteiktība aktīva posteņu uzskaitē 
par ko ticis izteikts atzinums ar iebildi mūsu Neatkarīgu Revidentu ziņojumā: 

Pašvaldības īpašumā ir zemes gabals Zizānu karjers, Birzgales pagastā ar kadastra apz. 
7444 011 0048 11.96 ha platībā 7914 EUR vērtībā uz kura atrodas smilts-grants 
karjers. 2008.gadā bez atbilstoša vērtējuma pašvaldības pazemes aktīvu sastāvā ir 
ņemts uzskaitē karjera smilts-grants krājums 397 m³ apmērā par summu 198 500 LVL 
(284 440 EUR).  

2002.gadā ir noslēgts līgums ar SIA Garkalni VV un zemesgrāmatā nostiprināta 
nomas tiesība par šo karjeru ar iznomāšanas mērķi, uzņēmējdarbības veikšana smilts-
grants ieguvē. Kopš 2008.gada minētā pazemes aktīva izstrādāšana un vērtības 
samazinājums pašvaldības bilancē nav atzīts. 

2015.gadā pašvaldība saņēmusi minētā nekustamā īpašuma novērtējumu, 12 400 EUR 
tirgus vērtībā. Novērtējums veikts pielīdzinot tos citiem izstrādātiem karjeriem, bet 
smilts-grants krājuma faktiskais atlikums nav novērtēts. 

Nekustamā īpašuma un pazemes aktīva vērtības samazinājums 2019.gada finanšu 
pārskatos nav atzīts. Pašvaldības vadība nav veikusi aplēsi par iespējamo nekustamā  

 

                                                 
1 2009.gada 1.decembra “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” 
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Ziņojums vadībai (turpinājums) 

īpašuma un pazemes aktīvu vērtības samazinājumu, bet mūsuprāt iespējamais vērtības 
samazinājums būtiski ietekmētu pašvaldības finanšu pārskatus. 

3. Finanšu pārskats ir sagatavots atbilstoši iestādes grāmatvedības uzskaites datiem, 
vadoties pēc grāmatvedības uzskaites politikas un LR Ministru kabineta 2018.gada 
19.jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” izvirzītajām 
prasībām:  

a. uzskaite tiek kārtota saskaņā ar LR likumu “Par grāmatvedību” un citu 
normatīvo dokumentu prasībām, 

b. finanšu pārskatos atklātā informācija atbilst grāmatvedības uzskaites datiem; 
c. iegūta visa revīzijas atzinuma izteikšanai nepieciešamā informācija;  
a. vadības ziņojumā sniegtā informācija visos būtiskajos aspektos atbilst finanšu 

pārskatam.  

4. Pašvaldība uz pārskata gada beigām ir veikusi visu bilances kontu inventarizāciju. 
Nekustamā īpašuma inventarizācijas laikā ir salīdzināti pašvaldības uzskaites dati ar 
Valsts reģistru datiem.  

5. Iesakām īpašu uzmanību pievērst pašvaldības nekustamo īpašumu, mežaudžu, pazemes 
un pārējo bioloģisko aktīvu (parku, skvēru, ilggadīgo stādījumu) sistemātiskai 
apzināšanai un uzskaitīšanai iestādes bilances aktīvos, kā arī novērtēšanas plāna 
sastādīšanai, kurā noteikti konkrēti termiņi, kuros pašvaldība plāno veikt  

b. mežaudžu pārvērtēšanu saskaņā ar Meža likumu (atkārtota 20 gados), 
c. Zemes grāmatā neierakstīto īpašumu reģistrēšanu,  
d. pārējo bioloģisko aktīvu novērtēšanu un vērtību ņemšanu uzskaitē.  

6. Revīzijas laikā revidenta darbam no pašvaldības vadības puses ierobežojumi netika 
radīti. 

7. Revīzijas gaitā, mūsu tikšanās un pārrunu laikā esam informējuši Jūs par visām 
atklātajām neatbilstībām. Darba gaitā ir atrisināti daudzi jautājumi un izlabotas 
konstatētās kļūdas.  

Pateicamies par atsaucību un sadarbību revīzijas gaitā. 

 

Ar cieņu,  

SIA „Auditorfirma Šķibele un Partneri” 

Komercsabiedrības licence Nr.164 

Zvērināta revidente Līga Šķibele 

 

Līga Šķibele 26523462 

info@skibeleunpartneri.lv 


