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2009.GADA PUBLISKAIS
PĀRSKATS

Pamatinformācija par Salas novada pašvaldību
Pašvaldības nosaukums

Salas novada pašvaldība

Pašvaldības juridiskā adrese

Susējas iela 11, Sala, Salas pagasts, Salas
novads, LV-5230

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000045372

PVN maksātāja reģistrācijas numurs

90000045372

Finanšu gads

no 2009g.01 .janvāra līdz 31 .decembrim

Domes priekšsēdētāja

Irēna Sproģe (no 21.03.2005.)

Galvenā grāmatvede

Silvija Zabludovska (no 14.02.2000.)

Zvērinātā revidente

Nellija Pagrabniece (licence - 8, sertifikāta Nr.87)

Mērvienība

lati

Teritorijas lielums

31819,8 ha

Iedzīvotāju skaits

359

Vidējais strādājošo skaits

315
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Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu
2009.gada 1.jūlijā darbu uzsāka Salas novads, kur tika apvienoti Salas un
Sēlpils pagasti.
Novada teritoriālais dalījums : Salas novads Salas pagasts un Salas novads
Sēlpils pagasts.
Administratīvais centrs: Sala (Salas pagasts)
Pagasta pārvalde: Sēlija (Sēlpils pagasts)

Salas novada pašvaldības struktūra
Lai izveidotais novads varētu pilnvērtīgi darboties Salas novada domē 13
ievēlētie deputāti pieņēma virkni svarīgu lēmumu. Vispirms tika pieņemts
lēmums, ka VID reģistrēs Salas novada pašvaldību, kā pašvaldības
administrācijas budžeta iestādi. Tika izveidota Finanšu komiteja 7 deputātu
sastāvā, Sociālā izglītības, kultūras un sporta komiteja 5 deputātu sastāvā,
Attīstības komiteja 5 deputātu sastāvā un Komunālā komiteja 5 deputātu sastāvā.
Tika izveidotas arī dažādas komisijas noteiktu uzdevumu veikšanai: Vēlēšanu
komisija 7 cilvēku sastāvā, Administratīvā komisija 5 cilvēku sastāvā,
privatizācijas un pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisija 3 cilvēku sastāvā,
Civilās aizsardzības komisija cilvēku sastāvā. Iepirkumu komisija 5 cilvēku
sastāvā un Lauksaimniecības komisija 3 cilvēku sastāvā.
Ātrā laikā tika pieņemti svarīgi saistošie noteikumi, kuri regulē novada
pašvaldības darbību un kārtību kādā novada iedzīvotāji saņem pašvaldības
palīdzību dažādu problēmu risināšanā. Tika pieņemti sekojoši saistošie
noteikumi:
,,Salas novada pašvaldības nolikums, ,,Par sociālās palīdzības pabalstiem", „Par
sociālo pakalpojumu sniegšanu Salas novada pašvaldībā", ,,Par braukšanas
izdevumu kompensāciju izglītojamiem", Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Salas novadā" , ,,Par sabiedrisko kārtību Salas novadā". ,,Par Salas
novada pašvaldības nodevām”, ,,Citi pašvaldības pabalsti", ,,Par aizliegumu
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu Salas novadā", ,,Par maznodrošināta
ģimenes ( personas) statusa noteikšanu" .
Līdz 2009.gada 1.jūlijam pagastu padomes strādāja ar atsevišķiem budžetiem.
Novada deputāti pieņēma lēmumu apvienot bijušo vietējo pašvaldību Salas
pagasta padomes un Sēlpils pagasta padomes budžetus.
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Pirms pagastu apvienošanās tika izstrādāts Salas pagasta un Sēlpils pagasta
apvienošanās projekts, kas tika ņemts par pamatu veidojot novada administratīvo
aparātu. Par novada administratīvo centru deputāti apstiprināja Salas ciemu,
apdzīvotajā vietā Sēlijā atrodas Sēlpils pagasta pārvalde. Pārskata gadā
izveidots kopīgs sociālais dienests, bāriņtiesa un dzimtsarakstu nodaļa.
Pašvaldības deputāti pieņēma lēmumu atvērt norēķinu kontu VA/S „Latvijas
Hipotēku un zemes bankā" un AS „Swedbankā” .
Ņemot vērā mazo skolēnu skaitu, vietējo pedagogu trūkumu, skolas
nesagatavotību mācību gadam un Sēlpils pagasta iedzīvotāju vēlmi pārsvarā
bērnus izglītot Salas vidusskolā un pilsētas skolās, tika pieņemts lēmums slēgt
Sēlpils pamatskolu.
2009.gada 30.decembrī saskaņā ar Jēkabpils rajona reorganizācijas plānu
tika pieņemta Biržu internātpamatskola un PA bāreņu nams ,,Līkumi". Bez
atlīdzības tiek pieņemtas SIA ,,Vidusdaugavas SPAAO" 557 kapitāldaļas un
SIA „ Jēkabpils autobusu parks" 99005 kapitāldaļas.
Salas novada pamatbudžeta izpilde pārskata gadā ir Ls 2701212,speciālā budžeta izpilde Ls 67367,- ziedojumu un dāvinājumu izpilde Ls 8677,Pārskata gadā visi darbi veikti izmantojot pašvaldības rīcībā esošos līdzekļus,
nepalielinot aizņēmumus. 2009.gadā saistību apjoms sastādīja 7,41% no
pašvaldības pamatbudžeta bez mērķdotācijām.
Pieņemti lēmumi par funkciju deleģēšanu Jēkabpils novada pašvaldības
izglītības un kultūras pārvaldei un Krustpils novada būvvaldei. Noslēgts līgums
ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu.

Finanšu resursi un pašvaldības darbības rezultāti
Saskaņā ar grozījumiem valsts budžetā, Salas novada pašvaldības
ieņēmumi samazinājās par Ls 58684,-. Par 23% samazinājās līdzekļi ceļu un
ielu uzturēšanai, kas sevišķi apgrūtināja ceļu uzturēšanu pagājušajā ziemā, kad
bija daudz sniega. Tāpat Sēlpils pagasta padomes neapmaksātie rēķini Ls
41110,- apmērā, tajā skaitā, nenomaksātie savstarpējie norēķini Jēkabpils rajona
padomei, Jēkabpils pilsētas pašvaldībai un Salas pagasta padomei Ls 24116,apmērā būtiski ietekmēja novada finansiālo –situāciju, tāpēc tika veikti
grozījumi saistošajos noteikumos par pašvaldības 2009.gada budžetu.
Iesniedzot projektu ,,Energoefektivitātes paaugstināšana Salas novada
pašvaldības administratīvajā ēkā" par kopējo summu Ls 323424.94 tiek saņemts
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finansiālais atbalsts Ls 212532,29 no Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta.
Realizējot projektu tiks sakārtots, pašvaldībai piederošs īpašums Susējas ielā 9,
Salā, kur pārvietosies novada administrācija. Rezultātā samazināsies
administrācijas uzturēšanas izdevumi.
2009.gada septembrī tika uzsākts ESF projekts ,,Darba praktizēšanas
pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”,
kas bezdarbniekiem dod iespēju strādāt pašvaldībā un 6 mēnešus saņemt
Ls 100,-stipendiju. Taču bezdarba līmenis valsti un pašvaldībā līdz gada
beigām turpināja pieaugt, radot papildus slodzi pašvaldības budžetam, lai
iedzīvotājiem nodrošinātu GMI un dzīvokļu pabalstu. Saskaņā ar Vides
ministrijā apstiprināto tehniski ekonomisko pamatojumu (-TEP), realizējot
projektu ,,Ūdenssaimniecības attīstība Salas pagasta Salas ciemā", kura kopīgais
paredzamais finansējums būs Ls 283374,89, t.sk. attiecināmās izmaksas
Ls 234194,12, pašvaldībai būs jāizšķiras par lēmumu ņemt aizdevumu vai
projektu realizēt par pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Līdzīga situācija veidosies sakarā ar Lauku atbalsta dienestā iesniegto
projektu ,,Saietu namu vienkāršotā rekonstrukcija Salas novadā", kur
nepieciešams Ls 123007.38 pašvaldības līdzfinansējums. Projekta ietvaros
paredzēts sakārtot Raiņa klubu, turpināt realizēt Salas kultūras nama un Biržu
Tautas nama rekonstrukcijas darbus.
Ziemā
uzkritušais
biezais
sniegs
izraisījis
būtiskus
Biržu
internātpamatskolas jumta bojājumus. Tā kā izveidojusies ārkārtas situācija
Salas novada pašvaldība griežas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijā piešķirt līdzekļus skolas jumta remontam no neparedzētiem
līdzekļiem.
Lai realizētu izglītības un zinātnes ministrijā iesniegtos ERAF projektus
«Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana
Salas vidusskolā" par Ls 98392,- , deputāti nolēma pašvaldības līdzfinansējumu
Ls 11807,- nodrošināt no piešķirtas mērķdotācijas Salas pagasta pašvaldības
infrastruktūras sakārtošanai. Tāds pats līdzfinansējuma nodrošināšanas avots
Ls 11807,- b ū s arī projektam „Salas vidusskolas infrastruktūras pielāgošana
izglītojamiem ar kustību traucējumiem", kur projekta kopējais apjoms būs
Ls 98392,-.
2008.gadā īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietu sekretariātā
iesniegti ERAF projekti Biržu internātpamatskolas un Biržu pamatskolas
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informatizācija par kopējo summu Ls 33637,-, kur līdzfinansējums nav
nepieciešams. Pabeigti būvdarbi lauku atbalsta dienestā iesniegtajiem projektiem
,,Salas kultūras nama rekonstrukcija, l. daļa „ par kopējo summu Ls 13316,11, kur
pašvaldības līdzfinansējums tika nodrošināts no Salas pagastam piešķirtās
mērķdotācijas infrastruktūras sakārtošanai. Veikti iepirkumi par darbu veikšanu
2010.gadā ,,Salas kultūras nama rekonstrukcija, 2.daļa" un ,,Biržu tautas nama
vienkāršotā rekonstrukcija" . Sēlpils pagastam piešķirtā mērķdotācija tiks izlietota
„Sēlpils pašvaldības nekustamā īpašuma ,,Zvejnieklīcis" estrādes un atpūtas
zonas vienkāršotā rekonstrukcija" un „ Sēlpils kultūras nama pagrabstāva
vienkāršotā rekonstrukcija".

Pašvaldības iestādes un struktūras
Salas novada pašvaldība un Biržu internātpamatskola VID ir reģistrētas
kā iestādes ar atsevišķu grāmatvedību un lietvedību. Pārējām pašvaldības
iestādēm un struktūrvienībām ir centralizēta grāmatvedība, ir kopēji bankas
konti, bet iestādēm ir atsevišķa lietvedība. Saskaņā ar Salas novada domes
apstiprināto Nolikumu pašvaldības pakļautībā ir sekojošas iestādes:
PA bāreņu nams ,,Līkumi", Salas vidusskola, PII ,,Ābelīte", Biržu pamatskola,
Biržu internātpamatskola, Sociālais dienests, Bāriņtiesa un struktūrvienības :
Sēlpils pagasta pārvalde, Salas pagasta Salas bibliotēka, Biržu bibliotēka,
Sēlpils 1.bibliotēka, Sēlpils 2.bibliotēka, Salas kultūras nams, Biržu tautas
nams, Sēlpils kultūras nams, Raiņa klubs-muzejs un dzimtsarakstu nodaļa.

Salas novada bāriņtiesa
Salas novada bāriņtiesa ir Salas novada pašvaldības izveidota aizbildnības un
aizgādnības iestāde, kura darbojas Salas novada administratīvajā teritorijā ar
pārskata gada 1.septembri, aptverot Salas pagasta un Sēlpils pagasta iedzīvotājus.
Minēto pagastu bāriņtiesas likvidējot lietas pārņēma Salas novada bāriņtiesa,
tādējādi nodrošinot bāriņtiesas darbības nepārtrauktību novada administratīvajā
teritorijā. Salas novada bāriņtiesas (turpmāk tekstā – bāriņtiesa) sastāvā ar Salas
novada domes 2009.gada 26.augusta lēmumu uz 5 gadiem ievēlēta bāriņtiesas
priekšsēdētāja Ārija Lokmane un bāriņtiesas locekļi – Ruta Šķipare, Inta Kozlāne un
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Inga Galdiņa. Bāriņtiesas sastāvam ir normatīvajos aktos noteiktajām prasībām
atbilstoša izglītība. Bāriņtiesas darbības noteikumus nosaka Ministru kabinets.
Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un
tiesisko interešu aizsardzību. Bāriņtiesa, savas kompetences ietvaros, izskata Salas
novada iedzīvotāju iesniegumus, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka,
aizbildņa, aizgādņa vai audžu ģimenes rīcību, sadarbojas ar citām bāriņtiesām,
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes
un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm un Valsts
probācijas dienestu, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību
un interešu aizstāvību, kā arī informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo
institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un
audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība. Šajā sakarā bāriņtiesa izšķir vecāku
domstarpības bērnu audzināšanas jautājumos, lemj par bērna aprūpes un aizgādības
tiesību atņemšanu vecākiem, ja tie nepilda savus pienākumus vai konstatēta vecāka
vardarbība pret bērnu, aizbildnības nodibināšanu, par personu atbilstību aizbildņa
amatam, nodrošina bez vecāku gādības palikušiem bērniem ārpusģimenes aprūpi,
uzrauga aizbildņu darbu, dod atzinumu par adopciju, aizstāv bērna personiskās un
aizsargā bērna mantiskās intereses, sniedz palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai
personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā, un veic citus normatīvajos aktos
noteiktos pasākumus. Bāriņtiesas darbinieki piedalās lietas izskatīšanā tiesā un
sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas
izskatīšanā par nepieciešamu, kā arī Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos
pārstāv bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā.
Bāriņtiesa, Latvijas Republikas Civillikumā paredzētajos gadījumos, sniedz
palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara
apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus. Bāriņtiesas
apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam. Salas
novada iedzīvotāji vērsušies bāriņtiesā, lai sastādītu un apliecinātu darījuma aktus,
pilnvaras, parakstus, sastādītu testamentus, u.c., par ko 2009.gada bāriņtiesas
Apliecinājumu reģistrā izdarīti 364 ieraksti, no tiem Salas pagasta reģistrā 201
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ieraksts, Sēlpils pagasta reģistrā 58 ieraksti un pēc pārskata gada 1.septembra –
novada reģistrā 105 ieraksti.
2009.gada 31.decembrī bāriņtiesas lietu reģistros ierakstītas: Aprūpes un aizgādības
tiesību atņemšanas un aprūpes un aizgādības tiesību atjaunošanas lietu reģistrā – 5
lietas, Aizbildnības lietu reģistrā – 23 lietas, Aizgādnības lietu reģistrā – 7 lietas.
Pārskata gadā ārpusģimenes aprūpē atradās 24 bērni, no kuriem 21 dzīvo aizbildņa
ģimenē, bet 3 bērni uzturās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijās. Bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā pārbauda aizbildnībā, aizgādnībā vai
ārpusģimenes aprūpes iestādē esošas personas dzīves apstākļus un veic citus
pasākumus bērnu tiesību aizsardzībā.
2009. gadā bāriņtiesa pieņēmusi 24 lēmumus dažādās lietās, t.sk. par bērna aprūpes
un aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem, aizbildnības nodibināšanu vai
izbeigšanu, par bērna mantisko interešu aizsardzību, u.c. Neviens bāriņtiesas
lēmums nav pārsūdzēts.
Bāriņtiesas darbs saistīts ar biroja tehnikas (datora, tālruņa, kopētāja)
izmantošanu, pasta pakalpojumiem, kā arī pašvaldības transporta pakalpojumu
izmantošanu. Finanšu līdzekļus bāriņtiesas darbībai piešķir Salas novada pašvaldība.
Bāriņtiesas grāmatvedību kārto centralizēti Salas novada pašvaldība.

Salas novada sociālais dienests
Salas novada pašvaldības sociālais dienests (turpmāk tekstā Sociālais
dienests) ir pašvaldības domes izveidota struktūrvienība, kas sniedz sociālo
palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Salas novada pašvaldības
iedzīvotājiem. Sociālais dienests darbojas no 2010.gada 1.septembra.
Sociālajā dienestā strādā 2 sociālie darbinieki un sociālā darba organizators,
visiem speciālistiem ir normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstoša
izglītība.
Sociālais dienests darbojas Salas novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas pārraudzībā un tiek finansēts no novada pašvaldības
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budžeta līdzekļiem. Finanšu līdzekļus pārvalda Salas novada pašvaldības
grāmatvedība.
Sociālais dienests nodrošina iedzīvotāju vajadzību profesionālu izvērtēšanu,
kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu personām,
kurām uz to ir tiesības. Sociālais dienests tā pamatuzdevumu izpildei:
 Veic sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām.
 Sniedz sociālos pakalpojumus vai organizē to sniegšanu ģimenēm ar
bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm,
aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem,
invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura
traucējumiem un citām personām vai personu grupām, kurām tas
nepieciešams.
 Novērtē pēc sociālās palīdzības vērsušos personu (turpmāk klientu)
vajadzības,

materiālos

un personiskos

(motivācija,

nepieciešamās

zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus.
 Nosaka klientu līdzdarbības pienākumus.
 Novērtē Sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti.
 Izstrādā sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un
priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai.
 Informē iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.
Lai atvieglotu sociālo jautājumu risināšanu, informācija par dienesta klientiem,
kā arī dokumenti (deklarācijas, iesniegumi u.c.) tiek sistematizēti un uzglabāti
datorizētā kartotēkā un personu lietās.
Tiek nodrošināta ar klientu saistītās informācijas iegūšana, lietošana un
glabāšana atbilstoši ierobežotas pieejamības informācijas statusam, kā arī tiek
ievērota klienta privātās dzīves neaizskaramība un klienta funkcionālo spēju
novērtēšana.
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Salas novada pašvaldības 2008.,2009. gada budžeta izpilde un 2010.
gadam apstiprinātais budžets

Salas novada kopējais budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā
budžeta. Budžets ietver visus faktiskos ieņēmumus un izdevumus, kurus izmanto
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Pārskats par pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem
IEŅĒMUMI.
Rādītāja nosaukums
2008.gada 2009.gada
Plānots
izpilde
izpilde
2010.gadā
3432593
2701212
2252244
Kopā ieņēmumi
1139817
774422
832219
Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
1078311
744658
822439
Nodokļu ieņēmumi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
1020501
682741
768072
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
49755
52940
47018
Nekust. īpašuma nodoklis par ēkām
8055
8977
7349
61506
29764
9780
Nenodokļu ieņēmumi
Valsts nodevas
2573
2511
2500
Pašvaldību nodevas
201
279
250
Procentu ieņēmumi par depozītiem un
4582
3962
30
kontu atlikumiem
Soda nauda
1898
2009
2000
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
1377
14554
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma
48209
6449
5000
pārdošanas
Pārējie iepriekš nekvalificētie finanšu
2666
ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
78969
67568
49317
ieņēmumi.
Transferti
2213807
1859222
1370708
Valsts budžeta transferti
1625343
656283
1255708
t.sk.
maksājumi
no
finansu
537661
181027
430937
izlīdzināšanas fonda
Eiropas Savienības struktūrfondu
75898
179600
finansēto projektu īstenošanai
Pašvaldības budžeta transferti
588464
1202939
115000
Izdevumi pēc valdības funkcijām un norēķini.
Rādītāja nosaukums
2008.gada
2009.gada
10

Plānots

izpilde
3063640
Kopā izdevumi
Pārvalde
341499
Sabiedriskā kārtība
4867
Izglītība
1672225
Sociālā aizsardzība
629933
Pašvaldību teritoriju un mājokļu
156887
apsaimniekošana
Kultūra
196877
Vides aizsardzība
57555
Pārējā ekonomiskā darbība
3797

izpilde
2650860
326753
1157
1491629
487603
110139

2010.gadā
2479977
495601
870
1117562
501716
72410

192456
41123

258888
32930

Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas.
Rādītāja nosaukums
2008.gada
2009.gada
izpilde
izpilde
3063640
2650860
Kopā izdevumi
Atalgojumi
1472578
1242488
Valsts
sociālās
apdrošināšanas
350057
295906
obligātās iemaksas
Komandējumu un dienesta braucienu
4934
1158
izdevumi
Pakalpojumu apmaksa
353738
311478
Materiāli, energoresursi
403242
305303
Grāmatu un žurnālu iegāde
3910
2090
Nodokļu maksājumi
606
569
Procentu izdevumi
24189
19739
Subsīdijas un dotācijas
56286
57773
Kapitālie izdevumi
353286
350941
Pašvaldību budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti citām
40814
63415
pašvaldībām
Izsniegto ilgtermiņa aizdevumu
2200
550
saņemtā atmaksa
Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu
65943
67276
atmaksa

Plānots
2010.gadā
2479977
896517
215970
2050
325122
219345
1330
1136
18824
102305
570198
127180
10750
72856

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” Salas novada pašvaldība veikta
revīzija par laika periodu no 2009. gada 1. janvāra līdz 2009. gada 31.
decembrim. Revīziju veica SIA „Pagrabnieces Auditoru Birojs” zvērināta
revidente N.Pagrabniece.
Apstiprinātais pārskats iesniegts Valsts kasē.
11

Salas novada pašvaldības budžets 2010. gadam sastādīts saskaņā ar LR
likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”. Apstiprināts 2010.gada 27.janvāra
domes sēdē.

Salas novada pašvaldības saistības uz 2010.gada 1.janvāri
Kopējais aizņēmumu parāds uz 01.01.2010
>Valsts kasei ir Ls 445570,>Hipolīzingam Ls 34830,>Vides investīciju fondam Ls 14277,-.
Bilancē nav uzrādīti maksājamie procenti par aizņēmumiem ne par 2010.gadu ne
par turpmākajiem gadiem.
2009. gadā atmaksāti Ls 67276,- no aizņēmuma pamatsummas, bet procenti
nomaksāti Ls 19739,-.
2010.gadā plānots atmaksāti Ls 72856,- no aizņēmuma pamatsummas un par
procentiem plānots nomaksāt Ls 18824,-.
Saistību apjoms % no pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām 2009.gadā
ir 7,41%.
Aizņēmumu galējais atmaksas termiņš pēc atmaksas grafika ir 2020.gads.
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Salas novada pašvaldības bilance uz 2009.gada 31.decembri
AKTĪVS
1.

Piezīmes
Nr.
2.

Uz pārskata perioda
beigām

Uz pārskata perioda
sākumu

3.

4.

I.LGTERMIŅA IEGULDĪJUMI(1+2+3)
1.Nemateriālie ieguldījumi

1.

Attīstības pasākumi un programmas

2.

Koncesijas , patenti, licences ,
datorprogrammas
Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

3.

2.Pamatlīdzekļi

5.

Zemes , ēkas, būves

6.

4.

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

7.

Pārējie pamatlīdzekļi

8.

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto
celtniecības objektu izmaksas
Bioloģiskie un pazemes aktīvi

9

4964866
15874

4884089
17831

13157
2137

14472
3359

580
4756474
4008002
10313
341699
280412

0
4839090
4342474
12808
327459
149706

10

689

Ilgtermiņa ieguldījums nomātajos
pamatlīdzekļos
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

11

1856

4332

12

3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi- kopā

13

113503
192518

2311
27168

69633
22468
855

0
26968
0

99562
512801
50449

200
541191
55525

66813
2606

66029
4806

10750
382183
5477667

7655
407176
5425280

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā

.14

Ilgtermiņa aizdevumi

15.

Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
vērtspapīros
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

16.
17

II APGROZĀMIE LĪDZEKĻI(4+5+6+7+8)
18

4. Krājumi
5. Debitori

19.

6. Nākamo periodu izdevumi un avansi par
pakalpojumiem un projektiem
7. Īstermiņa finanšu ieguldījumi

20.

8.Naudas līdzekļi

22

21.

Bilance (I+II)
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PASĪVS
1.

Piezīmes
Nr.
2.

Uz pārskata perioda
beigām
3.

III. PAŠU KAPITĀLS (1+2)

1. Rezerve

23

2. Budžeta izpildes rezultāti

24

Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes
rezultāts
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

25
26

V. KREDITORI (5+6)
5. Ilgtermiņa saistības

27

Ilgtermiņa aizņēmumi

28

Uz pārskata perioda
sākumu
4.

4353677

4315304

996500
3357177
3319493

995811
3319493
2827304

37684

492189

1123990

1109976

664205
394931
242842
26432
459785

751484
458938
257717
34829
358492

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi

29

Pārējās ilgtermiņa saistības

30

6. Īstermiņa saistības

31

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa
daļa

32

64916

60316

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
Īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem

33

70382

68833

34

Uzkrātās saistības

35

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem
( izņemot nodokļus)
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas
maksājumi
Pārejās īstermiņa saistības

36

0
55033
29673

220
103104
51423

37

22586

40679

38

8453

7869

Nākamo periodu ieņēmumi

39

208742

26048

5477667

5425280

BILANCE (III+IV+V)

IZZIŅA
ZEMBILANCES KONTI
1.

Piezīmes
Nr.
2.

3.

1.Zembilances aktīvi
Nomātie pamatlīdzekļi

32.

2.Zembilances prasības
Saņemtās soda naudas

33.

3.Zembilances saistības
Citas zembilances saistības

Uz pārskata perioda
beigām

34.
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Uz pārskata perioda
sākumu
4.

281355

138477

281355
8626
8626
287437
287437

138477
5176
5176
0
0

Zvērināta revidenta atzinums par pašvaldības saimniecisko darbību
2009. gadā
2010. gada 12. aprīlī ir saņemts SIA „Pagrabnieces Auditoru Birojs” zvērinātas
revidentes N. Pagrabnieces atzinums par Salas novada pašvaldības 2009. gada
pārskatu.(pielikums Nr.1)

Salas novada pašvaldības domes lēmums par 2009. gada pārskatu
2010. gada. 28. aprīļa Salas novada domes sēdē ir apstiprināts Salas novada
pašvaldības 2009. gada pārskats (pielikums Nr.2)

Iedzīvotāju informētība par pašvaldības darbību
Iedzīvotāju informēšanai un iesaistīšanai lēmumu pieņemšanā, Salas
novada pašvaldība izveidojusi mājas lapu www.salasnovads.lv, kur tiek
publicēti domes lēmumi, pieņemtie saistošie noteikumi un nolikumi, kā arī
atspoguļo aktuālo informāciju un notikumus.
No 2009. gada augusta mēneša tiek izdots Salas novada pašvaldības
informatīvais izdevums ,,Novada vēstis"1000 eksemplāru tirāžā un izveidots
Salas novada pašvaldības apbalvojums ,,Atzinības raksts".

Salas novada domes priekšsēdētāja

I.Sproģe
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