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ĪPAŠUMA

1. GARKALNES NOVADA DOMES 2016.GADA VADĪBAS ZIŅOJUMS.

Garkalnes novada domes budžets, tāpat kā Valsts budžets tiek
noteikts, atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību noteiktajam,
vidēja termiņa ietvaros.

Valsts budžeta, t.sk., pašvaldību budžeta

plānošana ir process, kurā tiek noteikti pieejamie resursi vidējam termiņam
un nodrošināta šo resursu izlietošana atbilstoši valdības noteiktajām
prioritātēm. Vidēja termiņa budžeta plānošana paredz noteikt valsts budžeta
likumu vienam gadam. Pašvaldības budžets tiek sasaistīts ar attīstības
plānošanas dokumentiem, tādējādi nodrošinot pieejamo resursu sasaisti ar
attīstības politikas prioritātēm vidējā termiņā.
Mūsu novada attīstības plāns un tendences ir cieši saistītas arī ar
Latvijas Nacionālo attīstības plānu.
Kā vienu no galvenajiem uzdevumiem nākamajos trijos gados esam
izvirzījuši nodrošināt Garkalnes novada Berģu Mūzikas un mākslas
pamatskolu ar atbilstošām telpām un materiāli tehnisko bāzi, lai mūsu
novada bērni varētu saņemt kvalitatīvu izglītību un radošas attīstības
iespējas. Šim nolūkam esam uzsākuši tehniskā projekta izstrādi jaunas
skolas būvniecībai, ar mērķi, lai tā varētu nodrošināt mācību un
audzināšanas procesu 500 bērniem, jo izglītība ir pamats visu pārējo mērķu
sasniegšanai.
Cilvēks kā prioritāte, tāds bija Garkalnes novada Domes darbības
mērķis atskaites periodā - veselīga, labvēlīga un droša vide dzīvošanai,
sociāli un telpiski līdzsvarota izaugsme, kas virzīta uz novada attīstību,
kultūrā,

sportā

un

zināšanās,

kas

balstītas

uz

konkurētspējīgu

saimniecisko darbību.
Savas deleģētās funkcijas Dome veic saskaņā ar LR likumu „Par
pašvaldībām”.
Pašvaldībai ir tiesības pastāvīgi veidot un apstiprināt savu budžetu ar
mērķi īstenot novada perspektīvās attīstības plānu un konkrētā finanšu
gada

plānu.

Garkalnes

novada

Domes

gada

budžeta

izstrādes,

apstiprināšanas un izpildes kārtību, ieskaitot kontroles un atbildības
pasākumus,

nosaka

„Kārtība,

kādā

tiek

izstrādāts

un

apstiprināts

Garkalnes novada domes budžets”, kas izstrādāts pamatojoties uz likumiem
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„Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem” un „Par budžetu un finanšu
vadību”.
Domes budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta.
2015.gada pamatbudžeta ieņēmumi bija 12 716 902 EUR, izdevumi
12 512 832 EUR. Pamatbudžeta lielākos ieņēmumus veido iedzīvotāju
ienākuma nodoklis 8 613 623 EUR un nekustamā īpašuma nodoklis 1 764
073 EUR.
Speciālā budžeta ieņēmumi 2015.gadā bija 297 189 EUR, izdevumi
302 119 EUR. Speciālo budžetu veido dabas resursu nodokļa un autoceļu
fonda ieņēmumi.
Prognozējot novada attīstību un iespējamos darbus, nākamajos
periodos mēs esam rūpīgi sekojuši Valsts attīstības tendencēm un nodokļu
plāna izpildes gaitai pašreizējā laika periodā.
Lai arī turpmāk motivētu saimnieciskās darbības aktivizēšanos
veidojot 2016.gada novada budžetu esam plānojuši dot atlaides līdz pat 90%
nekustāmā īpašuma nodokļu apmaksai tiem uzņēmējiem, kuri turpinās
saimniecisko darbību un nesamazinās darba vietu skaitu. Kopējais
ekonomiskais kāpums 2016.g. tiek prognozēts par ~5% lielāks par 2015.g.,
tas dod cerības, ka arī Domes ieņēmumi 2016.gadā pildīsies atbilstoši
budžeta plānam.
Garkalnes domes galvenais uzdevums nākamajā darbības periodā
būs: Tautsaimniecības izaugsme, cilvēka drošumspējas stiprināšana un
izaugsmi atbalstoša teritorijas attīstība.
MĒRĶI UN UZDEVUMI 2016.-2019. GADIEM
Veidojot

budžetu

2016.gadam

un

plānojot

rīcību

laikam

līdz

2019.gadam Garkalnes novada dome kā galveno novada attīstības mērķus ir
definējusi novada iedzīvotāju dzīves līmeņa kvalitātes pieaugumu, vides
ekoloģisko tīrību, konkurētspējīgu vidējās izglītības iegūšanu novada skolās,
vietu bērnudārzā katram novada pirmsskolas vecuma bērnam, attīstītu
uzņēmējdarbību

vidējiem

un

mazajiem

komersantiem

un

sakārtotu

infrastruktūru visā novada teritorijā, kā arī nodrošināt sociālo atbalstu
visiem tiem, kam tas reāli ir nepieciešams. Veidot novadu kā līdzsvarotu un
pievilcīgu dzīves telpu. Spēcīga kopiena un ieinteresēta, aktīva iedzīvotāju
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līdzdalība. Aktīva un daudzveidīga saimnieciskā darbība un darba vietas.
Ērta sasniedzamība un pievilcīga uzturēšanās novadā. Uzņēmumu un
pašvaldības sadarbība izglītības, ražošanas un pakalpojumu sasaistē.
Kvalitatīva un efektīva infrastruktūra. Attīstīta atpūtas infrastruktūra.

ŠO MĒRĶU SASNIEGŠANAI GALVENIE UZDEVUMI 2016. GADĀ IR :
Galvenā nepieciešamība saglabāt un attīstīt novada teritorijas struktūru un
infrastruktūru, attīstīt augstu dzīves vides kvalitāti esošajās un jaunajās
apdzīvotajās

vietās,

nodrošināt

transporta,

sabiedriskā

transporta,

loģistikas pakalpojumu daudzveidīgumu, sporta, atpūtas un brīvā laika
pavadīšanas pakalpojumus. Turpināt attīstīt un motivēt uzņēmējdarbību
novada teritorijā. Turpināt darbu pie novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes
paaugstināšanas

šim

nolūkam

risinot

sociālās

dabas

jautājumus

sadarboties ar kaimiņu pašvaldībām un to iedzīvotājiem, kopīgi strādāt pie
mežu, ūdeņu un pazemes ūdeņu apsaimniekošanas. Nākamā perioda vieni
no uzdevumiem būtu:
-

Pabeigt Berģu mūzikas un mākslas skolas tehniskā projekta izstrādi.

-

Tālāk pilnveidot apgaismojuma tīklu Garkalnes novadā.

-

Centralizētā ūdens apgādes tīkla tālākā izbūve.

-

ceļu seguma uzlabošanas un atjaunošanas darbi.

-

Domes īpašuma Sakaru ielā 5 un Sakaru ielā 5a, rekonstrukcijas darbi.

Arī šajā gadā Kultūras centrs “Berģi” turpinās iedzīvotājus priecēt ar teātra
un baleta izrādēm, kino demonstrēšanu, koncertiem un pasākumiem visām
paaudzēm. Sporta centrs aktīvi aicinās piedalīties un atbalstīt dažādos
sporta pasākumus.

SOCIĀLĀ PROGRAMMA
-

Turpināt asistenta pakalpojuma nodrošināšanu Garkalnes novadā.

-

Atbalstīt ģimenes ar bērniem, nodrošinot bezmaksas ēdināšanu obligātā
izglītības vecuma bērniem.

-

Sniegt

atbalstu

sabiedriskā

pensionāriem

transporta

un

izdevumu
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politiski

represētām

kompensēšanai

un

personām
paplašināt

atvieglojumu saņēmēju loku ar 3. grupas nestrādājošiem invalīdiem un
daudzbērnu

ģimeņu

vecākiem,

paredzot

atvieglojumu

vienam

no

trūcīgas vai maznodrošinātas daudzbērnu ģimenes vecākiem;
-

Saglabāt paaugstinātu garantēto ienākumu līmeni pensionāriem un
personām ar invaliditāti, pirmspensijas vecuma personām, kuras zaudē
darbu, kā arī mātēm, kuras kopj bērnu vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem;

-

Plānot atbalstu ģimenēm, kuras ir adoptējušas bērnu;

-

Pilnveidot aprūpes mājas pakalpojumus, apmācot 3 aprūpētājus un
izveidojot

mobilo

brigādi

pakalpojuma

kvalitātes

nodrošināšanai

(pakalpojumu aprūpe mājās pieprasījuši 40 novada iedzīvotāji) ;
-

Turpināt sadarbību ar citām pašvaldībām ilgstošas sociālās aprūpes
pakalpojuma nodrošināšanai (sadarbība ar Cēsu pilsētu, Tukuma
novadu,

Saulkrastu

novadu,

Inčukalna

novadu.

Pašvaldība

pērk

pakalpojumu 15 novada iedzīvotājiem);
-

Palielināt sociālo dzīvokļu skaitu;

-

nodrošināt konsultatīvu atbalstu pašvaldības sociālā dienesta sociālā
darba speciālistiem (supervīzijas) saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 9. panta sesto daļu;

Visu minēto programmu efektīgai realizācijai ir nepieciešama pastiprināta
procesa un rezultātu kontrole no novada Domes darbinieku puses, šim
nolūkam ir nepieciešams nodrošināt atbildīgo darbinieku mobilitāti un
operativitāti konkrēto mērķu sasniegšanai un nepieciešamo uzdevumu
veikšanai - piesaistot dažādu profesiju speciālistus Domes struktūrvienībām
t.sk. būvvaldei.
ILGTERMIŅA UZDEVUMI LAIKAM LĪDZ 2019.GADAM IR:
-

Piesaistīt finansējumu Berģu mūzikas un mākslas skolas rekonstrukcijai
un Berģu pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai - mūsdienīgu
mācību un audzināšanas darba apstākļu nodrošināšanai.

-

Ielu

un

ceļu

rekonstrukcija

piesaistot

Eiropas

Savienības

fondu

līdzfinansējumu.
-

Turpināt darbu pie novada iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanas.

-

Pirmsskolas

vecuma

bērnu

darbošanās

centros,

bērnudārzos.

Sadarboties un finansiāli atbalstīt tās struktūras, kuras sniedz bērniem
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kvalitatīvas

pirmsskolas

bērnu

audzināšanas

un

izglītošanas

programmas.
-

Turpināt darbu pie ainavu apsaimniekošanas.

-

Attīstīt videi draudzīgu energoresursu izmantošana jaunās apbūves
siltumapgādē.

-

Vienota ūdens atpūtas vietu maršrutu tīkla izveide.

-

Izveidot Latvijas produkcijas ražotāju tirgu.

-

Īstenot projektu par pirmskolas vecuma bērnu (1,5gadi) nodrošināšanu
atbilstoši MK noteikumiem ar vietām pirmsskolas iestādēs.

-

Speciālistu piesaistīšana telpiskās plānošanas jautājumu risināšanai,
ideju attīstīšanai.

-

NATURA 2000 teritoriju saglabāšana un kopšana.

-

Pie ūdeņu teritoriju saglabāšana un kopšana.

-

Kopā ar uzņēmējiem veikt bezdarba cēloņu analīzi un sagatavot bezdarba
mazināšanas

un

uzņēmējdarbības

veicināšanas

programmu.

Detalizētākā veidā mūsu plānotie darbi ir atspoguļoti „Garkalnes novada
attīstības programmā 2013.-2019.”
-

Attīstīt sociālās aprūpes pakalpojumu – Aprūpe mājās un mobilā brigāde
personām ar invaliditāti, personām atveseļošanās periodā, pensijas
vecuma personām, kuras nespēj nodrošināt pašaprūpi saviem spēkiem;

-

Turpināt

sadarbību

ar

Ādažu,

Carnikavas,

Saulkrastu,

Stopiņu,

Inčukalna, Ropažu u.c. novadu pašvaldībām sociālās aprūpes un sociālo
pakalpojumu nodrošināšanā.
Garkalnes novada domes
priekšsēdētājs/_____________________/ M. G. Bauze - Krastiņš/
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2. GARKALNES NOVADA DOMES IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI
2015.GADĀ
Pamatbudžets salīdzinājumā ar 2013.gadu ir palielinājies par
aptuveni – 1,3 milj. euro (skatīt 1.tabulu).
1.tabula
Ieņēmumi

2013. g.LVL

2014. g.EUR

2015.g.EUR

2016.
gada plāns
EUR

6307811

7540582

8613623

8583237

850868

1361015

1764102

1733963

1.1.0.0.

Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis

4.1.0.0.

Nodokļi no īpašuma

9.0.0.0.

Pašvaldību nodevas un
maksājumi

11852

12420

14188

12950

10.0.0.0.

Sodi un sankcijas

37795

64421

20594

15000

12.0.0.0.

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

4613

12278

1691

1500

13.0.0.0.

Ieņēmumi no valsts
(pašvaldību) īpašuma
iznomāšanas, pārdošanas un
no nodokļu pamatparāda
kapitalizācijas

50337

25374

91417

0

18.0.0.0.

Valsts budžeta transferti

592424

1065718

1365989

815367

19.0.0.0

Pašvaldību budžetu
transferti

124236

184895

169125

150000

21.0.0.0

Budžeta iestāžu ieņēmumi

37073

75721

58713

50000

8017009

11251338

12708885

11362017

Kopā

Vislielākie ieņēmumi pamatbudžetā veidojas no iedzīvotāju
ienākuma nodokļa – 71%, 15% veido ieņēmumi no nekustamā īpašuma
nodokļa, 11% sastāda Valsts budžeta transferti. Skatīt grafiku 2.attēls.

2. tabula
2013. - 2016. gada ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem
Ieņēmuma veids
Pamatbudžets
Speciālais budžets
Ziedojumi,
dāvinājumi

2013. (LVL)

2014. (EUR)

2015.(EUR)

2016.gada
plāns (EUR)

8017009

11251338

12099442

11362017

211845

321041

297189

319376

-

-

-

-
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Pamatbudžeta ieņēmumu sadalījums pa gadiem

1.attēls

10000000
9000000
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0

Iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis

Nodokļi no
īpašuma

Pašvaldību
nodevas un
maksājumi

2013. LVL

Sodi un sankcijas

2014.EUR

Pārējie
nenodokļu
ieņēmumi

2015.EUR

Ieņēmumi no Valsts budžeta
valsts
transferti
(pašvaldību)
īpašuma
iznomāšanas,
pārdošanas un
no nodokļu
pamatparāda
kapitalizācijas

Pašvaldību
budžetu
transferti

Budžeta iestāžu
ieņēmumi

2016.plāns, EUR

2.attēls
2015.gada Pamatbudžeta ieņēmumu sadalījums pa ieņēmumu
veidiem
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nodokļi no īpašuma

71%

1%
1%
11%

Pašvaldību nodevas un maksājumi
Sodi un sankcijas

1%
0%

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

15%

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma
iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu
pamatparāda kapitalizācijas
Valsts budžeta transferti
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Pašvaldību budžetu transferti

3. tabula
Pamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcijām
2013. - 2016. gadā
Izdevumu pozīcijas
Izpildvaras un likumdošanas
varas institūcijas
Sabiedriskā kārtība un drošība,
tiesību aizsardzība
Izglītība
Sociālā apdrošināšana un sociālā
nodrošināšana
Pašvaldības teritoriju un māju
apsaimniekošana
Atpūta, kultūra un reliģija
Pašvaldību parādu nomaksa
Maksājumi pašvaldības
izlīdzināšanas fondā
KOPĀ:

2013.gads,
LVL

2014.gads,
EUR

2015.gads,
EUR

2016.
gada plāns,
EUR

595786

848211

652459

775460

94571

137799

127925

187100

2048437

2751198

3222044

3474022

366941

536788

589320

619859

2167378

2887841

1985695

1450000

854985
135759

1282241
328584

1151857
526567

1394975
557010

1664718

1574668

2225222

2208127

8525825

11441315

12504815

11234733

Pamatbudžeta izdevumu struktūrā lielākie posteņi ir: izglītībai – 31%,
PFIF – 21%, Teritorijas attīstībai – 19%.
3.attēls
Pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa gadiem
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

2013.gads

2014.gads
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2015.gads

2016.plāns, EUR

4. tabula
Pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas
2013. - 2016.gadā
Izdevumu veidi

2013.gads,
LVL

2014.gads,
EUR

2015.gas,
EUR

2016.gada
plāns, EUR

1000

Atlīdzība

2300766

3272843

3604981

3980128

2000

Preces un pakalpojumi

2523455

3052533

3230614

3502761

4000

Procentu izdevumi

8469

8918

4140

5000

5000

Pamatkapitāla veidošana

1128793

2255085

577206

193660

6000

Sociālie pabalsti

256721

367844

407836

423347

7000

Uzturēšanas izdevumu transferti,
dotācijas un mērķdotācijas
pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem,
pašu resursi, starptautiskā sadarbība

1946638

1995508

2590642

2572827

Kopā

8165067

10952731

10415419

10677723

Aizņēmumu atmaksa

135759

328584

526567

557010

Akcijas un līdzdalība komersantu pašu
kapitālā

224999

160000

1562829

0

5. tabula
Speciālā budžeta ieņēmumi pēc speciālo budžetu veidiem
2013.-2016. gadā

Izdevumu pozīcijas

2013.gads,
LVL

2014.gads,
EUR

2015.gads,
EUR

2016.gada
plāns, EUR
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0

0

0

147397
64442
211845

202445
118596
321041

172632
124557
297189

185000
134376
319376

Pārējie iepriekš
neklasificētie ieņēmumi
Dabas resursa nodoklis
Autoceļa fonda līdzekļi
KOPĀ:

6. tabula
Speciālā budžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas
2013.-2015.gadā
Izdevumu veidi

2013.gads,
LVL

2014.gads,
EUR

2015.gads,
EUR

2016.gada
plāns,
EUR

Izdevumi kopā

234250

334109

302119

319376

88152

254109

302119

319376

1000

Atlīdzība

2000

Preces un pakalpojumi

10

3000

Subsīdijas un dotācijas

4000

Procentu izdevumi

5000

Pamatkapitāla
veidošana

6000

Sociālie pabalsti

7000

66098

Uzturēšanas izdevumu
transferti, dotācijas un
mērķdotācijas
pašvaldībām
uzturēšanas
izdevumiem, pašu
resursi, starptautiskā
sadarbība
Akcijas un līdzdalība
komersantu pašu
kapitālā

80000

80000

7. tabula
Aizņēmumu saraksts 2015.gadā

Nr.p.k.

1
2

3

Aizdevējs

Atmaksas
termiņš

Parāds
uz gada
sākuma,
EUR

Saistību
apmērs
2016.g.,
EUR

Veloceliņa Berģi-Upesciems
- Langstiņi izbūve

Valsts
Kase

20.06.2015.

45742

0

Gaismekļu nomaiņa
Garkalnes novadā
Garkalnes vidusskolas ēkas
zemas enerģijas patēriņa
energoefektīva
rekonstrukcija izmantojot
videi draudzīgas
tehnoloģijas un
būvmateriālus

Valsts
Kase

20.06.2017.

206643

140039

Valsts
Kase

20.10.2018.

602490

200830

20.04.2019.

505568

144448

20.08.2020.

609443

71693

Mērķis

4

Bērnu dārza iegāde

5

Garkalnes ūdens

Valsts
Kase
Valsts
Kase

Kopā:

557010
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3. GARKALNES NOVADA DOMES NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
NOVĒRTĒJUMS 2013.-2015. GADĀ.
8. tabula
Garkalnes novada domes 2013.- 2015. gada bilance
Bilances posteņi
Aktīvs
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Krājumi
Norēķini par prasībām
Nākamo periodu izdevumi
Naudas līdzekļi

2013.gads

BILANCE
Pasīvs
Rezerves
Iepriekšējo
gadu
budžeta
izpildes
rezultāti
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāti
Ilgtermiņa saistības
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa
aizņēmumu īstermiņa daļa
Īstermiņa uzkrātās saistības
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem
un darbuzņēmējiem
Norēķini par darba samaksu un
ieturējumiem no darba algas
Norēķini par nodokļiem
Pārējās īstermiņa saistības
BILANCE

2014.gads

2015.gads

129012
11321501
8761660
4595
458469
42621
380992

117510
17401774
1523813
187492
664922
52987
345600

79633
17388211
3019816
66600
653941
55772
544740

13498151

20563637

22025216

80335
11919999

112481
16960631

112481
17905631

686178
661094
230930

945000
1462475
526567

1639638
1369500
557010

46403
259025

100394
234524

110905
76984

2666

2451

3705

3196
13368
13498151

124257
30414
20563637

168716
19750
22025216

Nemateriālie ieguldījumi
9. tabula

Bilances postenis

Atlikums uz
31.12.2015. (EUR)

Nemateriālie ieguldījumi - kopā

79633

12

Atlikums uz
31.12.2014. (EUR)

117510

Nemateriālo ieguldījumu kopsumma salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata
gadu samazinājusies par 37 877 EUR.
Pamatlīdzekļi.

Bilances postenis
Zemes gabali, ēkas,
būves un ilggadīgie
stādījumi

Atlikums uz 31.12.2015.
(EUR)
15091232

10. tabula
Atlikums uz 31.12.2014.
(EUR)
15110117

Pamatlīdzekļu kopsumma salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu
samazinājusies par 13563 EUR.
2015.g. iegādāti pamatlīdzekļi:
1) Nopirkts viens dzīvokļa īpašums /dzīvoklis Nr.1/daudzdzīvokļu mājā
„Mežciems-1”2);
2) Nopirkts ceļš „Silarāji”, Garkalne. Pamats – pirkuma līgums Nr.2-20/293
no 26.08.20153)
Tehnoloģiskās iekārtas
11. tabula
Bilances postenis

Atlikums uz 31.12.2015.
(EUR)

Tehnoloģiskās iekārtas
un mašīnas

6045
Pārējie pamatlīdzekļi

Bilances postenis
Pārējie pamatlīdzekļi

Atlikums uz 31.12.2014.
(EUR)
7832

12. tabula

Atlikums uz 31.12.2015.
(EUR)

Atlikums uz 31.12.2014.
(EUR)

885040

885535

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu
izmaksas
13. tabula
Bilances postenis
Pamatlīdzekļu izveidošana
un nepabeigtā celtniecība
objektu izmaksas

Atlikums uz 31.12.2015.
(EUR)

Atlikums uz 31.12.2014.
(EUR)

28387

0
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Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
14. tabula
Bilances postenis

Atlikums uz 31.12.2015.
(EUR)

Atlikums uz 31.12.2014.
(EUR)

Avansa maksājumi
par pamatlīdzekļiem

17033

16150

Bioloģiskie un pazemes aktīvi

Bilances postenis

Atlikums uz 31.12.2015.
(EUR)

Bioloģiskie un
pazemes aktīvi

15. tabula

Atlikums uz 31.12.2014.
(EUR)

163671

159574

Veicot salīdzināšanu ar MVR konstatēts, ka ir daudz mežaudžu, kuras
nav GND uzskaitē. Paņemti uzskaitē 9 mežaudžu objekti, kuru katra
darījumu vērtība ir zem noteiktā būtiskuma līmeņa.

Līdzdalība radniecisko uzņēmumu kapitālā
16. tabula
Bilances postenis

Atlikums uz
31.12.2015. (EUR)

Līdzdalība uzņēmumu
kapitālā
kopējā summa (bilances
130.rindā)

Atlikums uz
31.12.2014. (EUR)

1855231

1523813

2015.gadā palielināts pamatkapitāls pašvaldības SIA „Garkalnes ūdens”
par 638386 EUR, no tiem 2014.gada piešķirts finansējums 240000 EUR,
kurš reģistrēts 2015.g., un 2015.gada piešķirtais finansējums 398386
EUR.

2015.gada

pamatkapitāla

piešķirts

palielināšanai

finansējums
KF
14

PSIA

projekta

Garkalnes

ūdens

“Ūdenssaimniecības

pakalpojumu attīstība Baltezera” īstenošanai - 1562829 EUR apmēra, no
kuriem reģistrēta pamatkapitāla summa 398386 EUR. Nereģistrēta summa
1164443 EUR palika kā avansi par ilgtermiņa finanšu ieguldījums un
reģistrētā 2016. gada 8.februārī.

Apgrozāmie līdzekļi.
Krājumi

17. tabula

Atlikums uz
31.12.2015. (EUR)

Bilances postenis
Krājumi - kopā

Atlikums uz
31.12.2014. (EUR)

66600

Krājumu kopsumma salīdzinājumā
samazinājusies par 120892 EUR.

ar

187492

iepriekšējo

Norēķini par prasībām – debitori
Atlikums uz
31.12.2015. (EUR)

Bilances postenis
Norēķini par
prasībām
(debitoriem)

pārskata

gadu

18. tabula

Atlikums uz
31.12.2014. (EUR)

653941

664922

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitoru parādi palielinājušies par 14845 EUR
Pircēju, pasūtītāju parādi samazinājušies par - 17102 EUR
Prasības par nodokļiem un nodevām sastāda 465833 EUR.
Debitoru parādu piedziņai tiek izsūtīti salīdzināšanas akti, atgādinājumi un
regulāri sazināmies telefoniski.
Nodokļu nemaksātāju saraksts iesniegts juridiskai nodaļai parādu
piedziņai.
Nākamo periodu izdevumi
19.tabula
Bilances postenis

Atlikums uz
31.12.2015. (EUR)
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Atlikums uz
31.12.2014. (EUR)

Nākamo periodu izdevumi

55772

52987

Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem
salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir palielinājušies par 2785 EUR.
Naudas līdzekļi kopā

20. tabula

Bilances postenis

Atlikums uz
31.12.2015. (EUR)

Atlikums uz
31.12.2014. (EUR)

Naudas līdzekļi - kopā

544740

345600

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu naudas līdzekļi ir
palielinājušies par –199140 EUR.
PASĪVS
PAŠU KAPITĀLS
Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pašu kapitāls palielinājies par
1639638 EUR.

Rezerves

Bilances postenis
Rezerves

Atlikums uz
31.12.2015. (EUR)

112481

21. tabula
Atlikums uz
31.12.2014. (EUR)
112481

Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts
Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultātā uzkrāj budžeta izpildes rezultātu
par visiem iepriekšējiem gadiem. Izmaiņas postenī veidojas, ja pārskata
gada rezultātu pārnes uz iepriekšējo gadu rezultātu.
2015.gadā budžeta izpildes starpība, salīdzinot ar 2014.gadu, ir 1639638 EUR.
Kreditori
Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu
samazinājušies par - 178059 EUR.
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kreditoru

parādi

Ilgtermiņa saistības
22. tabula
Bilances postenis

Atlikums uz
31.12.2015. (EUR)

Ilgtermiņa aizņēmumi

Atlikums uz
31.12.2014. (EUR)

1367134

1314701

Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts Kases palielinājās par – 52433 EUR
un gada beigās sastāda 1367134 EUR.
1) projekts Gaismas objektu nomaiņa Garkalnes novadā 66604
EUR;
2) projekts Garkalnes vidusskolas ēkas zemas enerģijas patēriņa
energoefektīva rekonstrukcija izmantojot videi draudzīgas
tehnoloģijas un būvmateriālus 401660 EUR
3) projekts Nekustamā īpašuma iegāde PII izveidošanai Mediķu
ielā 2, Mediķu ielā 2B un Mediķu ielā 4, Langstiņos, Garkalnes
novadā 361120 EUR;
4) PSIA Garkalnes ūdens pamatkapitāla palielināšanai KF projekta
“Ūdenssaimniecības
pakalpojumu
attīstība
Baltezera”
istenošanai 537750 EUR.
Norēķini par saņemtajiem avansiem

Bilances postenis

Atlikums uz
31.12.2015. (EUR)

Norēķini par saņemtajiem
avansiem

60896

Nākamo periodu ieņēmumi
samazinājušās par 3547 EUR.

un

saņemtie

23. tabula

Atlikums uz
31.12.2014. (EUR)

147774

avansi

2015.

gadā

Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem
24. tabula
Bilances postenis

Norēķini ar piegādātājiem
un darbuzņēmējiem

Atlikums uz
31.12.2015. (EUR)

Atlikums uz
31.12.2014. (EUR)

76984

234524
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Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem salīdzinot
ar iepriekšējo gadu samazinājušās par -157540 EUR un uz gada beigām
neapmaksātie rēķini par decembri sastāda 76984 EUR.
.
Norēķini ar darba samaksu un ieturējumiem no darba algas
25. tabula
Bilances postenis
Norēķini par darba samaksu
un
ieturējumiem no darba algas
(izņemot nodokļus)

Atlikums uz
31.12.2015. (EUR)

Atlikums uz
31.12.2014. (EUR)

3705

2451

Norēķini par darba samaksu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu,
palielinājās par 1254 EUR, gada beigās neizmaksātā alga sastāda 3705
EUR.
Pārējiem darbiniekiem alga par decembri izmaksāta 2015.gada
decembrī .
Norēķini par nodokļiem

Bilances postenis

Atlikums uz
31.12.2015. (EUR)

Norēķini par nodokļiem

168716

26. tabula
Atlikums uz
31.12.2014. (EUR)
124257

Nodokļi un sociālā apdrošināšanas maksājumi, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, palielinājušies par 44459 EUR, ieturētie un aprēķinātie
nodokļi no decembra darba algas un sastāda 168716 EUR.
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4. PERSONĀLS, KOMUNIKĀCIJA UN SABIEDRĪBA
Novada vispārīgs raksturojums.
4.attēls

Novada teritorijas platība ir 15 053,2 ha vai 150,5 km2.
Novads robežojas ar 7 pašvaldībām: Rīgas un Vangažu pilsētām, Stopiņu,
Ropažu, Inčukalna, Ādažu un Carnikavas novadiem.
Lielāko daļu no novada teritorijas aizņem mežsaimniecībā izmantojamā
zeme, 70% jeb 10 350 ha. Savukārt vairāk kā puse no šiem mežiem ir Rīgas
pilsētas pašvaldības īpašums. Lauksaimniecībā izmantojami ir 2 680 ha jeb
18% no kopējās pagasta platības. Aptuveni 3% no pagasta teritorijas aizņem
zeme apbūvei.
Tagadējā Garkalnes novada teritorija kā vienota administratīva vienība
ciema padomes statusā izveidota 1946. gadā atdalot zemes galvenokārt no
Ādažu pagasta un nelielu daļu no Ropažu pagasta. Par jaunizveidotās
vienības centru tika noteikta teritorijā pastāvošā lielākā apdzīvotā vieta
Garkalne (tolaik saukta par Ropažiem). Ciema padomes teritorijas robežas
tika grozītas 1977.gadā Garkalnei pievienojot daļu likvidētā Berģu ciema
teritorijas, kā arī daļu no Gaujas kreisā krasta Garkalnes ciema padomes
teritorijas pievienojot Ādažu ciema padomes teritorijai. 1990. gadā teritorija
ieguva pagasta, bet 2006.gadā novada statusu.
Garkalnes novads atrodas Rīgas reģionā un ietilpst t.s. Pierīgas grupā,
19

kas tieši pieguļ Rīgas pilsētas robežai vai ir ar to cieši saistīts.
Garkalnes novada teritorija piegulst Rīgai ZR-DA virzienā, paralēli
Ķīšezera un Juglas ezera krastiem. Atkāpe no krasta līnijas veidojusies
20.gs.70. gados, kad Rīgā tika iekļautas lauku teritorijas aiz pilsētas dabīgās
robežas – ezeru ieplakām.
Novadu šķērso trīs valsts nozīmes autoceļi VIA Baltica (A1), RīgaVeclaicene (A2) un Rīgas apvedceļš (A4), kas ietilpst starptautisko autoceļu
sistēmā. Šie ceļi nodrošina novada sasaisti ar visiem Latvijas reģioniem.
Mūsdienās šie abi ceļi kopā veido nozīmīgu starptautiskās maģistrāles VIA
Baltica posmu. Novadu šķērso dzelzceļa līnija Rīga –Valga, kas virzās paralēli
ceļam A2. Šajā pašā virzienā izbūvētas komunikāciju un citas
inženiertehniskās apgādes līnijas. Ceļu un citu infrastruktūras līniju
kopums veido vienu no nacionālas nozīmes infrastruktūras koridoriem.
Teritorijas apdzīvotības un zemes izmantošanas veidus raksturo ievērojami
augstāks nekā citur Latvijas laukos apdzīvotības blīvums un urbanizēto
teritoriju īpatsvars, kā arī augstāks maģistrālo ceļu un tehniskās
infrastruktūras līniju blīvums, teritorijas izmantošana Rīgas komunālās
saimniecības vajadzībām, iedzīvotāju izmitināšanai un rekreācijas
vajadzībām. Garkalnes novada apdzīvotās vietas pieder pie Latvijas visērtāk
sasniedzamām gan no citiem Latvijas reģioniem, gan ārvalstīm.
Novadam ir tieša publiskā autobusu satiksme ar galvaspilsētu Rīgu. Ar
sabiedrisko auto transportu Rīgas centrs sasniedzams 0,5 stundā, lidosta
„Rīga” - vienā stundā. Garkalnes novada teritorijā transporta maģistrāļu
noslogojumā ir samērā augsts
tranzīta plūsmu īpatsvars. Vislielākā
transporta intensitāte vērojama pa valsts galvenajiem ceļiem A1; A2 un A4.

Demogrāfiskā situācija un apdzīvojuma struktūra.
Kopumā Garkalnes novadā ietilpst 13 ciemi: Garkalne, Langstiņi,
Upesciems, Berģi, Baltezers, Priedkalne, Bukulti, Makstenieki, Skuķīši,
Amatnieki, Sunīši, Priežlejas un Suži. Novadā dzīvo 8015 pastāvīgais
iedzīvotājs.
Garkalnes novada domē strādājošo skaits gada sākumā bija 292
strādājošie (ieskaitot pedagogus) un gada beigās 327 strādājošie. 2015.gadā
izveidotas 35 jaunas štatu vienības - jauni darbinieki Berģu Mākslas un
mūzikas pamatskolā.
Lai informētu Garkalnes novada iedzīvotājus par Garkalnes novada darbību
un aktualitātēm, katru mēnesi novada iedzīvotiem tiek izsūtīta bezmaksas
avīze „Garkalnes novada Vēstis”, kā arī iedzīvotāji ar novadā aktuālāko
informāciju
var
iepazīties
Garkalnes
novada
domes
mājas
lapā www.garkalne.lv
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Garkalnes novada
domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Gunārs Bauze-Krastiņš
5. ZVĒRINĀTA REVIDENTA ZIŅOJUMS
2016.gada 15.aprīlī Nr. 04/01
Garkalnes novada domei
Par 2015. gada finanšu pārskatu revīziju
Ziņas par pašvaldību
Reģistrācijas numurs: 90000024313
Adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024
Domes priekšsēdētājs: Mārtiņš Gunārs Bauze-Krastiņš
Galvenā grāmatvede: Velta Šidlovska
Mēs esam veikuši Garkalnes novada pašvaldības 2015.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.
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.
Revīzija tika veikta saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem un ietvēra tās
grāmatvedības uzskaites sistēmas pārbaudes, kas ir būtiskas attiecībā uz apgalvojumiem
finanšu pārskatos, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. 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.
Revīzijas gaitā, mūsu tikšanās un pārrunu laikā esam informējuši Jūs par visām atklātajām
neatbilstībām. Darba gaitā ir atrisināti daudzi no šiem jautājumiem un izlabotas konstatētās
kļūdas.
Pārbaudes laikā revidenta darbam no domes vadības puses ierobežojumi netika radīti.
Veiktā revīzija mums deva iespēju izteikt sekojošus secinājumus un ieteikumus, kas varētu
noderēt turpmākās pašvaldības darbības pilnveidošanai:
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Ziņojums vadībai (turpinājums)

Konstatējumi
1. Revīzijas noslēguma posmā nav atklātas nekādas būtiskas neatbilstības, kas
iespaidotu 2015.gada Finanšu pārskatu un par kurām mums būtu Jums jāziņo. Tas
deva mums iespēju izteikt neierobežoti pozitīvu atzinumu bez iebildēm.
2. Garkalnes pašvaldības finanšu pārskats ir, sagatavots atbilstoši, Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskatu
sagatavošanas kārtība” prasībām.
3. Pašvaldība uz pārskata gada beigām ir veikusi visu bilances kontu inventarizāciju.
Nekustamā īpašuma inventarizācijas laikā ir salīdzināti pašvaldības uzskaites dati ar
Valsts reģistru datiem, kā arī pārbaudīta objektu esamību dabā.
Secinājumi un ieteikumi
1. 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
a. mežaudžu pārvērtēšanu saskaņā ar Meža likumu (atkārtota 20 gados),
b. nenovērtēto un neuzskaitīto pazemes aktīvu ņemšanu uzskaitē,
c. Zemes grāmatā neierakstīto īpašumu reģistrēšanu,
d. pārējo bioloģisko aktīvu novērtēšanu un vērtību ņemšanu uzskaitē.
2. Kopumā Garkalnes pašvaldības finanšu pārskats ir, sagatavots atbilstoši, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada
pārskatu sagatavošanas kārtība” prasībām un mēs sniedzam atzinumu bez iebildēm.

Pateicamies par atsaucību un sadarbību revīzijas gaitā.
Ar cieņu,
SIA „Auditorfirma Šķibele un Partneri”
Komercsabiedrības licence Nr.164
Valdes locekle
Zvērināta revidente

Līga Šķibele

Līga Šķibele 26523462
info@skibeleunpartneri.lv
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