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Vadības ziņojums 
 1. Svarīgākie notikumi 

   Pašvaldības darbību 2012. gadā būtiski ir ietekmējuši šādi svarīgākie notikumi: valsts 

budžeta apstiprināšana, pašvaldības budžeta izstrāde un valsts budžeta konsolidācijas process. 

Valsts budžeta konsolidācija ir turpinājusi negatīvi ietekmēt pašvaldības darbību, jo 

samazinājās finanšu resursi pašvaldības funkciju izpildei, īpaši dotācijas ceļu uzturēšanai, un 

atsevišķu pašvaldības funkciju izpildi ļoti būtiski apgrūtināja investīciju neiespējamība sakarā 

ar valsts budžeta likumā noteiktajiem pašvaldības kreditēšanās aizliegumiem. Pašvaldības 

finansiālā situācija ir ļāvusi vairākas funkcijas pildīt tikai minimālā apmērā, kas rada šo 

funkciju ilgtspējas riskus. Būtiski bija realizētie pašvaldības ēku siltināšanas projekti, kam ir 

pozitīva ietekme nākotnē, un pašvaldības ieguldījums SIA „Ķeguma Stars” pamatkapitālā, kas 

faktiski ir ļāvis kapitālsabiedrībai izvairīties no aktuālas maksātnespējas un nodrošināt 

darbību pilsētas siltumapgādē. 

2. Būtiskās pārmaiņas 

Principiālas izmaiņas pašvaldības darbībā 2012. gadā nav notikušas. Turpinājās 

pašvaldības administratīvās struktūras pilnveidošana, izveidota Kultūras un sporta pārvalde, 

lai nodrošinātu labāku nozares iestāžu darbības finansiālo un funkcionālo koordināciju. 

Attīstības un investīciju projekti tika realizēti, izmantojot ES struktūrfondu un Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļus, tajā skaitā paaugstinot administratīvo kapacitāti tieši 

projektu administrēšanas jomā, kā arī Valsts kases aizņēmumus budžeta likumā atļautajos 

gadījumos.  

3. Paredzamie notikumi  

Saistībā ar valsts makroekonomiskās stabilizācijas programmas turpināšanu  un 

plānoto monetārās sistēmas maiņu principiālu izmaiņu nepieciešamība pašvaldības darbībā 

nav paredzama. Saglabājas nepieciešamība konservatīva pašvaldības budžeta realizācijai 

sakarā ar globālās ekonomiskās situācijas nenoteiktību, tomēr pieļaujami ierobežoti 

ekonomisko aktivitāti veicinoši pasākumi. Nepieciešams turpināt pašvaldības administratīvās 

struktūras optimizāciju gan no ekonomiskā, gan arī no funkcionālā viedokļa. Liela uzmanība 

joprojām jāpievērš darbam ar struktūrfondu līdzekļu piesaistīšanas projektiem kā galveno 

kapitālieguldījumu un attīstības finansēšanas avotu. 

4. Būtiskie riski 

Globālās ekonomikas tālākas recesijas un ar to saistītas atkārtotas valsts budžeta 

konsolidācijas gadījumā ir iespējami tāda apmēra budžeta ieņēmumu samazinājumi, kuru 



 

 

 

rezultātā varētu rasties nepieciešamība pārskatīt pašvaldības brīvprātīgo funkciju izpildes 

apjomu vai/un autonomo funkciju līmeni. Izglītības iestāžu finansēšanas jomā jārēķinās ar  

Ķeguma novada domei negatīvu pašvaldību savstarpējo norēķinu bilanci, kas rada papildu 

slogu budžetam. Pašvaldību savstarpējo norēķinu sistēmas izmaiņu gadījumā iespējama 

būtiska minētās norēķinu bilances pasliktināšanās. Neskatoties uz Ekonomikas ministrijas 

plānotajiem pasākumiem, saglabājas iespēja, ka būtisks elektroenerģijas tarifu pieaugums 

radīs ne tikai tiešos papildu izdevumus, bet arī sekundārās inflācijas ietekmi uz citiem budžeta 

izdevumu posteņiem. Bez tam, šāds ekonomisko attīstību bremzējošs mehānisms ir vērtējams 

arī kā būtisks risks budžeta ieņēmumu jomā. 

5. Attīstības pasākumi 

2012. budžeta gadā nozīmīgākie finanšu resursi tika novirzīti izglītībai, kultūrai, 

sociālajai sfērai un investīcijām infrastruktūras objektos. Kopējie izdevumi izglītības iestāžu 

uzturēšanai bija LVL 1421117. 2012. budžeta gadā ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 

līdzekļu izmantošanu pabeigti darbi nozīmīgos investīciju projektos – Birzgales pamatskolas, 

bērnudārza „Birztaliņa”, Birzgales ambulances un Birzgales pagasta pārvaldes, bijušās 

Rembates pamatskolas, Tomes tautas nama, Ķeguma ambulances, pašvaldības garāžu un 

Sociālās aprūpes centra ēku siltināšanā. Veikta Ozolu ielas rekonstrukcija Ķeguma pilsētā ar 

ERAF līdzekļu piesaisti par kopējo summu LVL 247778. 

Lai nodrošinātu dinamisku Ķeguma novada ekonomisko attīstību, jāveido 

uzņēmējdarbībai labvēlīga vide un īpaši infrastruktūra, jāsabalansē pilsētas un lauku teritoriju 

attīstība. Novada ceļu uzturēšanas un periodiskās atjaunošanas remontiem 2012.gadā pavisam 

ir iztērēti LVL 94558.  

Sociālajā sfērā svarīgākais uzdevums ir palīdzēt vientuļajiem, mazturīgajiem 

iedzīvotājiem un daudzbērnu ģimenēm, īpašu nozīmi šie uzdevumi saglabā arī neviendabīgas 

ekonomiskās atveseļošanās apstākļos. Sociālajos pabalstos 2012.gadā pašvaldība ir iztērējusi 

LVL 82595. 

 Sabiedriskās kārtības un arī vides sakārtotības jomā nepieciešama arī pašvaldības 

policijas darba būtiska aktivizācija. Turpinājies darbs jauno pašvaldības saistošo noteikumu 

realizācijā, attiecībā uz teritorijas uzturēšanas noteikumiem un sabiedriskās kārtības 

nodrošināšanā. Pašvaldības policijas darba nodrošināšanai kopējie izdevumi 2012.gadā bija 

LVL 27182. 

   Roberts Ozols, Ķeguma novada domes priekšsēdētājs 

  



 

 

 

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. Šobrīd Ķeguma novadā ir 3 pārvaldes: Birzgales pagasta pārvalde, Rembates un 

Tomes pagasta pārvalde. 

Ķeguma novada kopējā platība ir 49220,9 ha 

tai skaitā: 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes - 13784,5 ha 

meži - 28533,6 ha 

purvi - 282,4 ha 

zem ūdeņiem - 2470,2 ha 

Iedzīvotāju skaits   6082 (uz 04.01.2013.)  

tai skaitā: 

Ķegumā – 2396 

Tomē – 681 

Rembatē – 1209 

Birzgalē – 1796 

1. tabula 

Iedzīvotāju skaita izmaiņas Ķeguma novadā pa gadiem 

 

Nr.p.k. Vieta 
2010. 
gads 

2011. 
gads 

2012. 
gads 

1. Ķeguma pilsēta 2485 2405 2396 

2. Tomes pagasts 659 658 681 

3. 
Rembates 
pagasts 1265 1269 1209 

4. Birzgales pagasts 1870 1821 1796 

5. Kopā 6279 6153 6082 

 

 

 



 

 

 

1. diagramma 

 
 

Iedzīvotāju skaita samazinājums  71 cilvēks  
(no 20.12.2011. līdz 04.01.2013.)   

 

Iedzīvotāju blīvums  12,36 cilvēki/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 
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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 

Andris Balodis 

Laimons Bicāns 

Aigars Biķis 

Sandra Čivča 

Irēna Dmitročenko 

Pāvels Kotāns 

Valentīns Pastars 

Kristaps Rūde 

Edgars Skuja (atbrīvots no 19.10.2012.) 

Benita Šteina (amatā no 21.11.2012.) 

Līga Strauss 

Viesturs Teicāns 

Tadeušs Vaļevko 

Ilmārs Zemnieks 

 

 Ķeguma novada domē darbojas 4 pastāvīgās komitejas: 

Finanšu komiteja: Roberts Ozols (komitejas priekšsēdētājs), Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, 

Raivis Ūzuls, Sandra Čivča, Līga Strauss, Benita Šteina; 

 

Tautsaimniecības komiteja: Roberts Ozols (komitejas priekšsēdētājs), Laimons Bicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Pāvels Kotāns, Raivis Ūzuls, Aigars Biķis, Benita Šteina; 

 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja: Līga Strauss (komitejas priekšsēdētāja), Sandra 

Čivča, Aigars Biķis, Kristaps Rūde, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns; 

 

Sociālo un veselības jautājumu komiteja: Ilmārs Zemnieks (komitejas priekšsēdētājs), Irēna 

Dmitročenko, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Viesturs Teicāns, Kristaps Rūde; 

 

 

Atsevišķu pašvaldības funkciju veikšanai dome no deputātiem un Ķeguma novada 

pašvaldības iedzīvotājiem izveidojusi šādas komisijas: 



 

 

 

 Administratīvo komisiju; 

 Vēlēšanu komisiju; 

 Iepirkuma komisiju; 

 Dzīvokļu jautājumu komisiju; 

 Ķeguma pilsētas Zemes komisiju; 

 Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju; 

 Piespiedu darbu uzraudzības komisiju; 

 Valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu pārņemšanas komisiju; 

 Ķeguma pašvaldības īpašuma privatizācijas komisiju. 

 

Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko 

apkalpošanu nodrošina: 

1. Pašvaldības administrācija, kuru vada tās izpilddirektore Nelda Sniedze (no 

23.05.2011.) un izpilddirektora vietnieki, Edgars Kozlovs un Pāvels Kotāns. 

Administrācijā ir šādas nodaļas: 

 Centralizētā grāmatvedība; 

 Kultūras un sporta pārvalde; 

 Saimniecības nodaļa. 

2. Pārvaldes: 

 Birzgales pagasta pārvalde; 

 Rembates pagasta pārvalde; 

 Tomes pagasta pārvalde. 

3. Iestādes, kuru darbu koordinē novada administrācija: 

 Ķeguma vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde „Gaismiņa”; 

 Ķeguma komercnovirziena vidusskola; 

 Ķeguma novada bibliotēka ar filiālēm Tomē un Rembatē; 

 Ķeguma novada bāriņtiesa; 

 Ķeguma novada sociālais dienests; 

 Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļa; 

 Ķeguma novada būvvalde; 

 Pašvaldības policija; 

4. Iestādes, kuru darbu koordinē Birzgales pagasta pārvalde: 

 Birzgales pamatskola; 

 Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesa; 

 Birzgales vispārējā pirmskolas izglītības iestāde „Birztaliņa”; 

 Birzgales bibliotēka; 

 Birzgales tautas nams; 

 Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļa; 

 Birzgales mūzikas skola. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Ķeguma novada pašvaldības budžets 

Pašvaldības budžets 

 2012. gada 15.februārī tika apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi nr. Nr.4  „Par 

Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2012.gadam” (protokols Nr.5, 8.§).  

 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 2012. gadā ir 3 093 096 Ls (bez 

naudas līdzekļu atlikuma uz gada sākumu), kas ir par 298 213 Ls jeb 10 % mazāk nekā 

2011.gadā. 2012.gada izdevumi bija 4 107 359 Ls, kas ir par 786 652 Ls jeb 19.15 % vairāk 

nekā 2011.gadā. 2012. gada naudas līdzekļu atlikums Ķeguma novada budžetā bija    167 756 

Ls. Salīdzinājumā ar 2011. gada naudas līdzekļu atlikumu, 2012. gada atlikums ir 

samazinājies par 590 816 Ls, tas skaidrojams ar investīciju palielinājumu dažādos Ķeguma 

novada objektos. 

 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 trim gadiem. Salīdzinošie rādītāji un 

ieņēmumu struktūra atspoguļota arī grafiski. 

2. tabula 

Rādītājs 
Izpilde 2012 Plāna 

izpilde 

Ieņēmumu 

struktūra 2008 2009 2010 2011 Plāns Izpilde 

Iedzīvotāju 

ienākuma 

nodoklis 

1618343 1546033 1733922 1792644 1833479 1862926 101,61% 60,23% 

Nekustamā 

īpašuma 

nodoklis 

89888 146395 196508 256965 249381 253189 101,53% 8,19% 

Nenodokļu 

ieņēmumi 
144692 68378 38362 18047 19437 19475 100,20% 0,63% 

Maksas pak. 

u.c. pašu 

ieņēmumi 

62383 168144 144131 148558 142399 140085 98,37% 4,53% 

Transferti 971974 1058956 1056540 1175095 808995 817421 101,04% 26,43% 

Kopā 2887280 2987906 3169463 3391309 3053691 3093096 101,29% 100,00% 

 



 

 

 

2. diagramma 

 

3. diagramma 

 

 Būtisks pašvaldības ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas veido 

88.04 % no pašvaldības nodokļu ieņēmumiem jeb 60.23 % no kopējiem kārtējā gada 

pamatbudžeta ieņēmumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2012.gadā ir 1 862 926 

lati, kas ir par 29 447 latu vairāk kā plānots 2012.gadā un par 70 282 latiem vairāk kā 

2011.gadā.  

 Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumos 2012.gadā iekasēti 253 189 lati (tajā skaitā, 

nodokļu maksājumu parādi 23 240 lati), kas ir par 3776 latu jeb 1.5 % mazāk nekā 2011.gadā. 
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2012.gadā nekustamā īpašuma nodokļa parādu segums samazinājies par 36 % salīdzinājumā  

ar 2011.gadu (attiecīgi  23 240 Ls 2012.gadā un 36 305 Ls 2011.gadā). 

 Nenodokļu ieņēmumus veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas, 

ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas, kā arī procentu ieņēmumi no depozītiem un 

kontu atlikumiem. Šajā budžeta sadaļā ir saņemti par 38 latiem vairāk nekā plānots 2012.gadā 

un par 1428 latiem (jeb 7.91 %) vairāk nekā 2011.gadā. Palielinājums 2012.gadā, 

salīdzinājumā ar 2011.gadu pamatā ir saistīts ar palielinājumu: 

 procentu ieņēmumos no depozītiem  5503 Ls; 

 procentu ieņēmumos par atlikumiem   379 Ls. 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2012.gadā Ķeguma novadā kopā ir 140 085 

lati, kas ir par 2314 latiem mazāk nekā plānots un 8473 latiem jeb 5.7 % mazāk nekā 

2011.gadā. 

Ķeguma novada otra lielākā pamatbudžeta sadaļa ir transferti, kas veido 26.43 % no 

kopējā pamatbudžeta ieņēmumiem. 2012.gadā tie ir 817 421 Ls, kas ir par 8426 latiem vairāk 

nekā plānots un par 357 674 latiem jeb 30 % mazāk kā 2011.gadā. Lielākā daļa ieņēmumu 

veido valsts budžeta transferti – 754 380 latu jeb 92 %. 

Izdevumu analīze 

Ķeguma novada budžeta izdevumi sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas pozīcijām 

atspoguļoti 2. tabulā. Uzskatāmākai analīzei izdevumu izmaiņas 2008.-2011. parādītas 

grafiski. 

3. tabula 

Rādītājs 
Izpilde 2012 Plāna 

izpilde 

Izdevumu 

struktūra 2008 2009 2010 2011 Plāns Izpilde 

Uzturēšanas 

izdevumi 
2607982 2826340 2421940 2534425 2656141 2569479 96,74% 62,56% 

Kārtējie izdevumi 2287880 2362726 1978654 2127567 2337304 2251615 96,33% 54,82% 

>Atalgojums 1419434 1416137 1095613 1161741 1229773 1171186 95,24% 28,51% 

>Darba devēja 

VSAOI 
356927 348693 273611 284169 354200 338045 95,44% 8,23% 

>Maksājumi par 

precēm un 

pakalpojumiem 

511519 597896 609430 681657 753331 742384 98,55% 18,07% 

Maksājumi par 

aizņēmumiem 
56310 77320 83386 39333 26936 26887 99,82% 0,65% 

Subsīdijas, 

dotācijas un 

sociālie pabalsti 

78786 113149 225272 238285 159986 162504 101,57% 3,96% 

Uzturēšanas 

izdevumu 

transferti 

185006 273145 134628 129240 131915 128473 97,39% 3,13% 

Kapitālie 

izdevumi 
643664 423931 638989 786282 1546920 1537880 99,42% 37,44% 

Izdevumi kopā 3251646 3250271 3060929 3320707 4203061 4107359 97,72% 100,00% 
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6. diagramma 

 

 Analizējot izdevumus, var redzēt, ka lielāko īpatsvaru Ķeguma novada pašvaldības 

pamatbudžeta izdevumu daļā 62.56 % veido uzturēšanas izdevumi, no tiem kārtējiem 

izdevumiem 2251615 lati jeb 54.82 %, subsīdijām un sociālajiem pabalstiem 162504 lati jeb 

3.96 %, uzturēšanas izdevumu transferti 128473 jeb 3.13 %. Vislielākais samazinājums ir 

pozīcijā „Maksājumi par aizņēmumiem”, kur izlietoti 26887 jeb 0.65 %, kas ir par 49 latiem 

mazāk nekā plānots un 12446 latiem mazāk nekā 2011. gadā, tas skaidrojams ar vairāku 

aizdevumu pilnīgu atmaksu. 

Vislielākais izdevumu pieaugums ir rādītājam „Kapitālie izdevumi”. 2012.gadā šim mērķim 

izlietoti Ķeguma novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi 1537880 lati, kas salīdzinājumā ar 

2011.gadu, ir palielinājies gandrīz uz pusi- 751598 latiem jeb 96 %. Šis rādītājs ir saistīts ar 

īstenotajiem infrastruktūras projektiem un parāda pašvaldības ieguldījumu attīstībā. 2012. 

gadā ir iesākti dažādi projekti, no kuriem vairāki jau ir realizēti, bet daži vēl tiek realizēti. 

Pašvaldība strauji attīsta Ķeguma novadu, jo prioritāte ir sakārtota vide, tāpēc arī finanšu 

līdzekļi tiek ieguldīti šajā jomā, ko parāda arī iespaidīgais izmaksu kāpums kapitālajos 

izdevumos.   

Rādītājs „Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti” 2012.gadā ir samazinājies par 75781 Ls 

jeb 32 %, salīdzinot ar 2011.gadu, un tas ir saistīts ar vispārējās ekonomiskās situācijas 

uzlabošanos valstī, iedzīvotāju dzīves līmeņa atveseļošanos, kā arī ar sociālā sektora pabalstu 

izsniegšanas politiku, kas rūpīgāk seko līdzi pabalstu saņēmējiem.  
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4. tabula 

Pamatbudžeta 2012.gada izdevumu struktūra pa funkcionālajām kategorijām 

Rādītājs 
Izpilde 2012 Plāna 

izpilde 

Izdevumu 

struktūra  2008 2009 2010 2011 Plāns Izpilde 

Vispārējie 

valdības dienesti 
424975 623091 528345 538745 638377 615551 96,42% 14,99% 

Sabiedriskā 

kārtība un 

drošība 

44074 46741 16100 20167 27230 27182 99,82% 0,66% 

Ekonomiskā 

darbība 
- 54648 21416 19341 25395 22510 88,64% 0,55% 

Vides 

aizsardzība 
- - 13572 13272 13000 12032 92,55% 0,29% 

Pašvaldības 

teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana 

690511 591581 517507 772652 1067254 1053217 98,68% 25,64% 

Atpūta, kultūra 

un reliģija 
234650 287730 305888 240338 535313 529879 98,98% 12,90% 

Izglītība 1330846 1402202 1326266 1373096 1449856 1421117 98,02% 34,60% 

Sociālā 

aizsardzība 
285274 244278 331835 343096 446636 425871 95,35% 10,37% 

Pārējie izdevumi 241316 - - 0 0 0 0,00% 0,00% 

Kopā: 3251646 3250271 3060929 3320707 4203061 4107359 97,72% 100,00% 
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Speciālais budžets 
Speciālais budžets ietver apropriācijas pašvaldības mērķiem gadījumos, kad likums 

paredz izdevumu segšanu no īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumu avotiem vai, ja 

pašvaldība ir saņēmusi ziedojumus vai dāvinājumus ar norādītu mērķi vai bez tā. Ķeguma 

novada pašvaldības speciālo budžetu veido dabas resursu nodoklis, autoceļu fonda līdzekļi, kā 

arī pašvaldības saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 

5. tabula 

Rādītājs 
Izpilde 2012 Plāna 

izpilde 

Ieņēmumu 

struktūra  2008 2009 2010 2011 Plāns Izpilde 

Dabas 

resursu 

nodoklis 

2419 8406 7657 8039 11952 11951 99,99% 14,83% 

Autoceļu 

fonda 

līdzekļi 

119090 91339 68591 80042 68494 68494 100,00% 84,99% 

Pārējie 

ieņēmumi 
46675 433 696 197 145 145 100,00% 0,18% 

Kopā 168184 100178 76944 88278 80591 80590 100,00% 100,00% 

9. diagramma 
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 Ķeguma novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu daļa 2012.gadā ir izpildīta 

par 100 %. Speciālā budžeta ieņēmumi 2012.gadā ir 80590 lati, kas ir par 7688 latiem jeb 

8.7% mazāk nekā 2011.gadā. Palielinājums ir dabas resursu nodokļa daļā, taču autoceļa fonda 

līdzekļu daļā ir samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Autoceļu fonda līdzekļu 

samazinājums ir par 11548 latiem jeb 14.4 %. Tas var atstāt negatīvu ietekmi uz pašvaldības 

ceļu uzturēšanu un atjaunošanu, kā arī uz infrastruktūras stāvokli kopumā, kas savukārt 

neveicinās visa novada attīstību. 

 Speciālā budžeta līdzekļi izlietoti 88.96 % no plānotajiem un tie sastāda 94558 latus, 

kas salīdzinājumā ar 2011.gadu ir par 3914 latiem jeb 4 % mazāk nekā pērn. 

  



 

 

 

Pašvaldības finanšu ieguldījums uzņēmumos 2012.gadā 
 Kopējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 2012.gada beigās ir 1 214 320 Ls, kas ir par 

43 087 Ls mazāk nekā iepriekšējā gadā. 

6. tabula 

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 2012.gadā 

Kapitālsabiedrība 

Ieguldījumu uzskaites 

vērtība Ls Pārvērtēts 

2012.gadā 

Līdzdalība (%) 

Perioda 

sākumā 

Perioda 

beigās 

Perioda 

sākumā 

Perioda 

beigās 

SIA „Ķeguma Stars” 955 863 937 701 -109 662 100 100 

SIA „Moto ZZ” 95 000 1 007 776 -24 925 99.89 99.89 

Avots: Ķeguma novada pašvaldības informācija 

7. tabula 

Līdzdalība pārējo uzņēmumu kapitālā 2011.gadā 

Kapitālsabiedrība 

Ieguldījumu uzskaites 

vērtība Ls Pārvērtēts 

2011.gadā 

Līdzdalība (%) 

Perioda 

sākumā 

Perioda 

beigās 

Perioda 

sākumā 

Perioda 

beigās 

SIA „Ogres Autobuss”  55 108 55 108 0 10.04 10.04 

SIA „Ogres rajona 

slimnīca”  
150 224 150 224 0 10.60 10.60 

AS „Rīgas piena 

kombināts”  
1 212 1 212 0 0.1 0.01 

Avots: Ķeguma novada pašvaldības informācija 

Pašvaldības aizņēmumi 
 2012.gadā Ķeguma novada dome ir palielinājusi savas kredītsaistības un turpinājusi 

sekmīgi īstenot ilgtermiņa aizņēmumu stratēģiju, kārtojot kredītsaistības atbilstoši līgumu 

nosacījumiem. Viarāki aizdevumi nomaksāti 2012. gadā, kas atvieglo pašvaldības finansiālo 

slogu un ļauj domāt par jaunām kredītsaistībām, lai attīstītu Ķeguma novadu.  Uz 2012.gada 

sākumu pašvaldībai bija 17 kredītlīgumi infrastruktūras objektu sakārtošanai, kuru atmaksas 

termiņi ir dažādi (2012. līdz 2030.gadam). 2012.gadā ilgtermiņa kredītsaistības palielinājušās 

par 716 436 latiem. Nākošā pārskata periodā ar ES fondu finansējumu tiks realizēti vairāki 

projekti, kuru atbalstam arī būs nepieciešami piesaistīt papildus finanšu līdzekļus. 

8. tabula 

 Ķeguma novada pašvaldības aizņēmumi 2012. gadā  

Nr. 

p. 

k. 

Aizdevējs Mērķis 
Parakstīšanas 

datums 

Atmaksas 

termiņš 
Valūta 

Aizņēmuma 

summa 

LVL 

Atlikums 

uz 

31.12.2012 

1. 
Valsts 

kase 

Tomes pamatskolas 

renovācija 
15.11.2002 20.10.2012 LVL  55000 0 



 

 

 

2. 
Valsts 

kase 

Ēkas Komunālā ielā 5 

remonts 
15.11.2002 20.10.2012 LVL  18000 0 

3. 
Valsts 

kase 

Ēkas Lāčplēša ielā 1 

rekonstrukcija 
15.11.2002 20.10.2012 LVL  120000 0 

4. 
Valsts 

kase 

SIA „Ķeguma Stars” 

pamatkapitāla  

palielināšanai  

01.12.2009 20.11.2029 EUR  216194 183746 

5. 
Valsts 

kase 

Jaunas siltumtrases 

izbūve Ķeguma pilsētā 
28.03.2007 20.03.2027 LVL  200000 148060 

6. 
Valsts 

kase 

Skolas ielas 

rekonstrukcija 
25.03.2008 20.03.2028 LVL  670000 530700 

7. 
Valsts 

kase 

Birzgales Katlu mājas 

rekonstrukcija 
17.03.2003 20.06.2013 LVL  5676 0 

8. 
Valsts 

kase 

VPII Birztaliņa 

Siltumtrases 

rekonstrukcija 

17.03.2003 20.06.2013 LVL  29324 0 

9. 
Valsts 

kase 

Birzgales sporta zāles 

celtniecība 
10.04.2003 20.03.218 LVL  49000 18040 

10. 
Valsts 

kase 

Investīcijas saieta nama 

vienkāršotā 

rekonstrukcija ,sporta 

laukuma būve ,bērnu 

rotaļlaukuma iekārtu 

iegāde 

11.06.2009 20.05.2029 EUR  91549 11862 

11. 

Valsts 

kase/ 

Eiropas 

investīciju 

banka 

Birzgales sporta zāles 

celtniecība 
20.08.2003 05.03.2021  EUR 159487 77461 

12. 
Valsts 

kase 

Atkritumu izgāztuves 

Rūķīši rekultivācija 
19.07.2006 20.01.2026 LVL  20855 0 

13. 

Vides 

investīcijas 

fonds 

Ūdens atdzelžošanas 

stacijas būvniecība 
30.06.2008 01.07.2014 LVL  7700 0 

14. 
Valsts 

kase 

Ūdenssaimniecības 

attīstība A- Latvijas 

upju baseinos 

01.06.2007 20.03.2027 LVL  390000 304512 

15. 
Valsts 

kase 

Energoefektivitātes 

paaugstināšana 

Ķeguma tautas namā 

12.10.2010 20.09.2030 LVL  56449 50729 

16. 
Valsts 

kase 

Energoefektivitātes 

paaugstināšanas 

pasākumi Ķeguma 

KNV un VPII 

Gaismiņa 

12.10.2010 20.09.2030 LVL  97148 87308 

17. 
Valsts 

kase 

Gājēju celiņu izbūve 

Celtnieku ielā Ķegumā 
12.10.2010 20.10.2030 LVL 202776 181976 

18. 
Valsts 

kase 

Kompleksi risinājumi 

siltumnīcas gāzu 

emisiju samazināšanai 

Ķeguma novada 

pašvaldības ēkās 

30.05.2012 20.05.2032 LVL 257670 257670 

19. 
Valsts 

kase 

Ķeguma T/N un 

Ķeguma KNV stadiona 

rekonstrukcija 

31.07.2012 20.07.2032 LVL 57564 52181 



 

 

 

20. 
Valsts 

kase 

Kompleksi risinājumi 

siltumnīcas gāzu 

emisiju samazināšanai 

Ķeguma novada 

pašvaldības ēkās 

(Tome un SAC) 

31.07.2012 20.07.2032 LVL 104113 104113 

21. 
Valsts 

kase 

Rembates skolas 

internāta rekonstrukcija 

sociālās aprūpes centra 

vajadzībām 

31.07.2012 20.07.2032 LVL 91078 35523 

22. 
Valsts 

kase 

Ozolu ielas 

rekonstrukcija Ķeguma 

pilsētā 

16.10.2012 20.10.2032 LVL 206011 206011 

  Kopā:         3105594 2249892 

 

  



 

 

 

Projekti 
 2012. gadā uzsākti, turpinās un ir pabeigti projekti, kuru īstenošanai piesaistīts ne tikai 

pašvaldības, bet arī „ārējais” finansējums, tai skaitā: Eiropas Savienības struktūrfondu: 

Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas sociālā fonda (ESF), Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Zivsaimniecības fonda (EZF), kā arī LR 

valsts budžeta programmas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KFPI) un Jana Amosa 

Komenska vārdā nosauktā Mūžizglītības programmas apakšprogrammas Comenius 

finansējums. Uz 2013.gada 1.janvāri realizācijas procesā bija seši iepriekšējos gados uzsākti 

projekti, par kopējo summu 996574,00 LVL. 

9. tabula 

 Projekti, kuru realizācija beigusies 2012.gadā 

Projekta nosaukums 
Finansējuma 

avots 

Kopējais 

finansējums, 

LVL 

Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos 
ESF 46905,00 

Speciālistu piesaiste Ķeguma novada pašvaldībai ESF 18500,00 

European and national traditions in the art of theatre - 

International Theatre Performance 
Comenius 14758,89 

Kompleksi risinājumi siltumnīcas gāzu emisiju 

samazināšanai Ķeguma novada pašvaldības ēkās 

KPFI/Ķeguma 

novada dome 
642465,31 

Bērnu sporta laukuma izveide Ķeguma parkā 
EZF/Ķeguma 

novada dome 
13057,04 

Izglītības iestāžu informatizācija 
ERAF/Ķeguma 

novada dome 
33304,45 

Mūzikas un vizualizācijas aparatūras iegāde Ķeguma 

tautas namam 

ELFLA/Ķeguma 

novada dome 
5921,88 

Mākslas studiju centra izveide Ķegumā 
ELFLA/Ķeguma 

novada dome 
10103,50 

Ozolu ielas rekonstrukcija Ķeguma pilsētā 
ELFLA/Ķeguma 

novada dome 
247778,42 

Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas 

veicināšanas projekti 

Ķeguma novada 

dome 
6953,53 

 

10. tabula 

Projekti, kuru realizācija uzsākta 2011., 2012.gadā un turpinās 2013.gadā, kā arī 

2013.gadā uzsākamie projekti 

Projekta nosaukums 
Finansējuma 

avots 

Kopējais 

finansējums, 

LVL 

Ķeguma novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku 

kapacitātes stiprināšana 
ESF 14013,67 

Ķeguma Tautas nama un Ķeguma komercnovirziena 

vidusskolas sporta stadiona rekonstrukcija 

ELFLA/Ķeguma 

novada dome 
569345,62 



 

 

 

Ķeguma novada attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana 

ESF/Ķeguma 

novada dome 
36453,86 

Ķeguma tautas nama parka teritorijas labiekārtošana 
EZF/Ķeguma 

novada dome 
41490,09 

Ķeguma novada Dienas centra un tā Tomes filiāles 

izveide 

ELFLA/Ķeguma 

novada dome 
254100,00 

Algotie pagaidu sabiedriskie darbi ESF 80770,67 

Ķeguma pludmales labiekārtošanas II kārta 
EZF/Ķeguma 

novada dome 
26859,19 

Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas 

veicināšanas projekti 

Ķeguma novada 

dome 
5000,00 

  



 

 

 

Komunikācija ar iedzīvotājiem 
 Ķeguma novada pašvaldībā informācijas plūsma un iedzīvotāju līdzdalības iespējas 

2012.gadā nodrošinātas dažādos veidos. 

 Iedzīvotāji regulāri var iepazīties ar pastāvīgo komiteju un Domes sēžu lēmumiem, 

komisiju darba grafikiem un citu svarīgu informāciju, kas izlikta uz ziņojumā dēļa Ķeguma 

novada domē. Visas Domes un pašvaldības iestāžu aktualitātes var uzzināt, izmantojot 

interneta vietni www.kegums.lv, kur regulāri tiek publicētas aktualitātes, kā arī domes sēžu 

lēmumi u.c. informācija. Tā, kā Ķeguma novada mājas lapa ir tehnoloģiski novecojusi un 

nepiedāvā visas iespējas, kas būtu nepieciešamas novada iedzīvotājiem, ir paredzēts, ka 2013. 

gadā taps gan vizuāli, gan tehniski jauna mājas lapa ar vieglāku navigāciju un pievilcīgāku 

izskatu. 

 Domes un komiteju sēdes ir atklātas. Domes sēdes lēmumi reizi mēnesī tiek publicēti 

arī novada informatīvajā laikrakstā „Ķeguma Novada Ziņas”, kuru bez maksas var saņemt 

jebkurš novada iedzīvotājs. Izdevums tiek izplatīts arī Ķeguma novada pagastu pārvaldēs, 

bibliotēkās, izglītības iestādēs u.c. iedzīvotājiem pieejamās vietās. No 2011.gada novembra 

laikraksts tiek izplatīts ikvienam novada iedzīvotājam ar AS „Latvijas Pasts” starpniecību 

(kopā 2244 adresātiem). Izdevumā tiek apkopota informācija par Domes lēmumiem, 

pašvaldības iestāžu darbu, risināmajiem jautājumiem, aktualitātēm, pašvaldības rīkotajiem 

pasākumiem, kā arī informācija par īstenojamajiem projektiem u.c. aktuāla informācija. 

 Laikrakstā „Ķeguma Novada Ziņas”, Ķeguma novada pašvaldības mājas lapā 

www.kegums.lv ir pieejama informācija par Domi, budžetu, štatu un algu saraksts, 

informācija par pašvaldības iestādēm, piedāvātajiem pakalpojumiem, aktualitātēm, pilsētā un 

novadā notiekošo. Iedzīvotāji var elektroniski sazināties ar domes administrāciju un 

deputātiem. Interneta mājas lapā var izlasīt visus laikraksta numurus, domes sēžu protokolus. 

  

  

http://www.kegums.lv/
http://www.kegums.lv/


 

 

 

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 

skeitparks Ķeguma pilsētā, 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 u 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 
Atlikusī vērtība uz gada beigām 31.12. … 

2008 2009 2010 2011 2012 

Dzīvojamās ēkas 30681 32261 60901 60381 60086 

Nedzīvojamās ēkas 1045355 1472794 1308025 1694970 2063146 

Transporta būves (ceļi) 1108602 1431627 1914985 1747142 1773259 

Zemes zem ēkām un būvēm 114908 114908 274790 295536 306605 

Atpūtai un izklaidei 

izmantojamā zeme 
33185 33185 32247 32247 32247 

Pārējā zeme 365876 365876 891220 892089 891220 

Inženierbūves 31467 49836 116158 252014 294139 

Pārējais nekustamais 

īpašums 
8475 7834 70142 99558 128568 

Pazemes aktīvi 0 0 398500 398500 398500 

Mežaudzes 0 0 88531 88531 88351 

Pārējie bioloģiskie aktīvi 28298 79875 1638 1638 1638 

Turējumā nodotās 

pašvaldības ēkas un būves 
0 0 0 0 39220 

KOPĀ 2766848 3588196 5159147 5562606 6076979 

 

 Ķeguma novada pašvaldībai nekustamā īpašuma sastāvā ir arī lietošanā esošais 

nekustamais īpašums. Tā izmaiņas ir atspoguļotas tabulā. 

12. tabula 

Nekustamā īpašuma 

veids 

Bilances vērtība uz gada beigām 31.12. … 

2008 2009 2010 2011 2012 

Zeme zem ēkām un 

būvēm 
3434 3434 2539 2856 2856 



 

 

 

Zeme zem ceļiem 70452 70452 53059 53059 53059 

Kultivētā zeme 3209 3209 13047 13047 13047 

Atpūtai, izklaidei 

izmantojamā zeme 

lietošanā 

22862 22862 21761 21761 21761 

Pārējā zeme lietošanā 149753 149753 351519 341973 341973 

Kopā 249710 249710 441925 432696 432696 

 

10. diagramma 

  

13. tabula 

Ķeguma novada zemes sadalījums pa lietošanas veidiem (ha) uz 01.01.2013. 

Veids 
Novadā 

kopā 

Ķeguma 

pilsēta 

Tomes 

pagasts 

Rembates 

pagasts 

Birzgales 

pagasts 

Lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes 
13379,1 12,1 1167,5 4235,3 7964,2 

Meži 29193,3 100,7 8536,6 2592 17964 

Purvi 236,7 0,9 41,9 43,2 150,7 

Krūmāji 759,1 9,6 47,4 343,5 358,6 

Zem ēkām un pagalmiem 499,8 14,5 78,1 172,4 234,8 

Ūdens objektu zeme 2502,7 253,8 651 325,8 1272,1 

Zem ceļiem 1075,4 47,3 193,5 252,4 582,2 

Pārējās zemes 1596,2 249,1 290,6 248,6 807,9 

Kopā 49242,3 688 11006,6 8213,2 29334,5 
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ĶEGUMA NOVADA DOMEI 

Ziņojums par finanšu pārskatu 

Mēs esam veikuši ĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 

2012. gada finanšu pārskata revīziju. Revidētais 2012. gada finanšu pārskats ietver: 

1. 2012. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 

"Bilance",  

2. 2012. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa 

Nr.4-3,  

3. Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2012. gadu – veidlapa 

Nr.4-1, 

4. Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2012. gadu – veidlapa Nr.2-NP, 

5. finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru Kabineta 

noteikumu Nr. 777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības 

uzskaites pamatprincipu aprakstu, pārskatu skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par 

budžeta izpildi.  

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 2010. gada 17. augusta 

noteikumu Nr. 777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī 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 grāmatvedības uzskaites 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 

ĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS finansiālo stāvokli 2012. gada 31. decembrī, kā arī 

par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2012. gadā, saskaņā ar Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumu Nr.777 „Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība” nosacījumiem. 

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2012. gadu, kas atspoguļots gada 

pārskata sadaļā Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp 

šajā vadības ziņojumā un 2012. gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju. 
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