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PAMATINFORMACIJA 

 

 

 

Pašvaldības nosaukums 

 

Pašvaldības kods saskaņā ar LR 

Administratīvo teritoriju un 

Teritoriālo vienību vienoto  

Klasifikatoru ( ATVK) 

 

Nodokļu maksātāja 

reģistrācijas numurs 

 

 

Skrundas novada pašvaldība 

 

6209000 

 

 

 

 

 

90000015912 

 

Adrese 

 

Raiņa ielā 11, Skrunda, Skrundas novads,  

LV – 3326 

 

Domes deputāti 

 

Aldis Zalgauckis, Aivars Sebežs, 

Ivo Bārs, Loreta Robežniece,  

Juris Jaunzems, Ainārs Piļeckis, 

Ainārs Zankovskis, Ivars Grundmanis, 

Rihards Valtenbergs, Gunārs Zeme, 

Aldis Balodis, Andris Bergmanis,  

Gunta Stepanova, Zigurds Puriņš,  

Andris Vilnis Sadovskis  

 

Domes priekšsēdētāja 

 

Loreta Robežniece  

 

Gada pārskats vairāku 

budžeta iestāžu kopsavilkums 

 

 

 

 

Konsolidētajā finanšu 

pārskatā ietverti šādu iestāžu 

gada finanšu pārskati 

 

1. Skrundas novada pašvaldība; 
2. Rudbāržu sanatorijas internātpamatskola- 

rehabilitācijas centrs; 
3. Aprūpes nams „Valtaiķi”; 
4. Pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”; 
5. Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs 

 

Pārskata periods 

 

 

01.01.2015. – 31.12.2015. 

 

Lietotā valūta EURO 

 

Norādīto skaitļu precizitātes 

pakāpe 

 

Apaļās summās, bez decimāldaļām 

 

Revidenti: 

 
SIA "NEXIA AUDIT 

ADVICE” 

Grēcinieku iela 9-3, Rīga 

LV -1050 

Komercsabiedrības licence 

Nr.134 

 

Biruta Novika  

Raiņa iela 16-106, Ludza, 

Ludzas novads, LV 5701 

Zvērināta revidente  

Sertifikāta Nr. 106 
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Vadības ziņojums par 2015.gadu 

 

2015. gadā notikušas 19 domes sēdes (12 kārtējās un 7 ārkārtas), kurās kopā pieņemti 312 lēmumi.  

 

2015. gadā Skrundas novada domē darbojās šādas komitejas: 

- finanšu (vadītāja Loreta Robežniece), 

- sociālo, izglītības un kultūras jautājumu (vad. Gunta Stepanova), 

- attīstības (vad. Ivars Grundmanis)  

 

2015. gadā Skrundas novada pašvaldībā darbojas šādas komisijas: 

-vēlēšanu, 

-administratīvā, 

-administratīvo aktu strīdu, 

-iepirkumu, 

-dzīvokļu, 

-pilsētas zemes, 

-pašvaldības dzīvokļu privatizācijas, 

-pašvaldības īpašumu privatizācijas, 

-pašvaldības īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas, 

-arhīva ekspertu komisija , 

-politiski represēto, 

-medību koordinācijas komisija, 

-darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija, 

-ceļu fonda, 

-pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas, 

-pedagoģiski  medicīniskā komisija, 

-bērnu reģistrācijas , uzņemšanas un atskaitīšanas komisija Skrundas novada pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādē  “Liepziediņš".  

Domē patstāvīgi darbojas : 

-bāriņtiesa, 

-būvvalde, 

-dzimtsarakstu nodaļa. 

Skrundas novada pašvaldības uzņēmumi: 

-SIA ”Skrundas TV” 

-SIA ”Skrundas komunālā saimniecība” 

Skrundas novada pašvaldības aģentūra: „Sociālais dienests”. 

Skrundas novada iestādes:  

 

-Skrundas vidusskola, 

-Jaunmuižas pamatskola, 

            -Skrundas pirmskolas izglītības iestāde „Liepziediņš”, 

-Skrundas mūzikas skola, 

-Skrundas kultūras nams, 

-Skrundas pilsētas bibliotēka, 

-Skrundas bērnu bibliotēka, 

-Nīkrāces bibliotēka, 

-Rudbāržu bibliotēka, 

-Antuļu bibliotēka, 

-Alternatīvās aprūpes dienas centrs, 

-Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs. 

-O.Kalpaka Rudbāržu pamatskola, 
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-Rudbāržu internātpamatskola-rehabilitācijas centrs, 

-Nīkrāces pamatskola”, 

-aprūpes nams „Valtaiķi. 

 

Domes prioritātes: 

             -pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana,  

      -izglītības pieejamība un skolēnu piesaiste, 

       -iedzīvotāju drošība un sociālo pakalpojumu atbalsts, 

       -atbalsts uzņēmējdarbības videi un uzņēmēju piesaistei. 

 

   2015. gadā pamatbudžeta izdevumu lielākā daļa tika novirzīta pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošanai. Apjomīgie ieguldījumi saistīti ar tranzītielas (Rīgas-Liepājas šosejas Skrundas 

posms) rekonstrukcijas projektu, kas turpinājās no iepriekšējā gada un kura darbus pabeidza 

augustā. Papildus mājokļu, teritoriju, kapu un ceļu ikdienas uzturēšanai no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem tika atjaunots gājēju celiņu segums pie pirmskolas izglītības iestādes un uzlabots ielu 

apgaismojums Kušaiņu un Lēnu ciematos. 

   „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”, ir veiksmīgi realizēts 

projekts, kam papildus nepieciešami finansu līdzekļi, veicot uzturēšanas darbus.  

Pašvaldība, nodrošinot izglītības pakalpojumu savā teritorijā, finansē nepieciešamo mācību grāmatu 

un žurnālu iegādi, materiālu un inventāra iegādi, apmaksā pakalpojumus un komandējumus, veic 

darbinieku, pirmsskolas pedagogu un papildus pedagoģiskā personāla algošanu un attiecīgo 

nodokļu nomaksu, kā arī novirza uz izglītības iestādēm valsts piešķirtās mērķdotācijas pedagogu 

atalgojumam, mācību līdzekļiem un grāmatām.  

Izglītības pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldība papildus apmaksā: 

                 -transporta izdevumus nokļūšanai uz un no skolas; 

           -mācību priekšmetu metodisko apvienību darbu; 

           -psihologu pamatskolām; 

           -skolēnu brīvpusdienas 5., 6. klašu skolniekiem; 

           -stipendijas vidusskolas audzēkņiem; 

           -apbalvo ar naudas balvām skolēnus un skolotājus par labiem un izciliem sasniegumiem 

olimpiādēs, sacensībās un konkursos; 

           -pedagogu pieredzes braucienus; 

            -Skrundas novada Kuldīgas sporta skolas audzēkņu komandējumus, transporta 

izdevumus, forma tērpus.  

 

Aktīva ir izglītības iestāžu iesaistīšanās projektos un konkursos, valsts un starptautiskā līmenī. 

Nīkrāces pamatskola ieguvusi EKO skolas statusu. Visās izglītības iestādēs izmanto elektronisko 

dienasgrāmatu ,,e-klase’’. Vispārizglītojošajās izglītības iestādēs ir pieejams ,,uzdevumi.lv’’ 

papildu pakalpojums PROF–elektroniskie mācību resursi. Novadā ir aktīva jaunsargu kustība un 

Skrundas jauniešu centra darbība. 

 

Lai kvalitatīvāk un efektīvāk sniegtu sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, kā arī veiksmīgāk 

organizētu sociālo darbinieku darbu, Skrundas novada pašvaldības aģentūra pilnībā strādā ar 

programmu SOPA. 2015. gadā šis darbs aizvien tika pilnveidots un papildināts, ir izveidotas 

dažādas tiešsaistes efektīgākai dokumentu apritei un informācijas iegūšanai. Ir noslēgti sadarbības 

līgumi ar VSAA un CSDD, NVA un Zemesgrāmatas dati, PMLP,VID,VIIS par datu apmaiņu un 

informācijas pieejamību. Ir uzsākts jauns, aktīvs sadarbības process ar VDEAK, LAD, VTUA, 

LURSOFT un citiem informācijas pakalpojumu sniedzējiem.  

Iesaistoties projektā „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” 

2015. gadā tika izstrādāta „Skrundas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” attīstības 

programma 2016.-2020. gadam”. 
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Pašvaldība, sadarbībā ar NVA (nodarbinātības valsts aģentūru) iesaistījusies projektā “Pagaidu 

algotie darbi”.  

 

2015. gadā aktīvi tika meklēti investori brīvo teritoriju apgūšanai. Skrundas novada pašvaldība savā 

īpašumā iegādājusies īpašumu Mežaine, lai sakārtotu teritoriju un piesaistītu investorus, turpinās 

sarunas ar Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem. Organizēti atbalsta semināri novada uzņēmējiem 

un zemnieku saimniecību īpašniekiem par iespējām gan ES finansu līdzekļu piesaistei, gan banku 

atbalsta programmu īstenošanā. 

Turpinās sarunas ar A/S “Sadales tīkli” par jaunas 110/20 kV (kilovoltu) apakšstacijas "Skrunda" 

būvniecību elektrojaudas palielināšanai.  

Aktīvi tiek izmantoti izveidotā “Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra” 

pakalpojumi.  
 

2015. gadā pabeigtie infrastruktūras projekti  

Nr. 
Sadarbības 

iestāde 

 

Fonds Projekta nosaukums 

Kopējās 

attiecināmās 

izmaksas 

EURO 

Pašvaldības 

finansējums 

EURO 

1. SM ERAF 

Ventas un Liepājas ielu (A9) 

rekonstrukcija Skrundā, 

Skrundas novadā 

3713024,69  1246367,3 

2. 

SIA "Vides 

investīciju 

fonds" 

KPFI 

"Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanai Skrundas 

kultūras namā" 

230287,30 109110,12 

3. 

SIA "Vides 

investīciju 

fonds" 

KPFI 

"Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanai Skrundas 

vidusskolā" 

447031,46 152808,76 

4. 

SIA "Vides 

investīciju 

fonds" 

KPFI 

"Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanai Nīkrāces 

pamatskolā" 

307890,94 150250,94 

  Kopā 4698234,39 1658537,12 

 

2015. gadā pabeigtie sadarbības projekti 

Nr. 
Sadarbības 

iestāde 

Sadarbības 

partneri 

 

Fonds 
Projekta 

nosaukums 

Kopējās 

attiecināmās 

izmaksas 

EURO 

Pašvaldības 

finansējums 

EURO 

1. CFLA 
Skrundas 

VSAC 
ERAF 

Ģimenes ārstu 

pieejamības 

uzlabošana Skrundas 

novadā 

85644,65 12846,70 

2. 

Latvijas –

Igaunijas 

apvienotais 

tehniskais 

sekretariāts 

 

KPR 

LAT-

EST 
Riverway 925,00 138,75 

   Kopā 86569,64 12985,45 
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Darbs ar jaunatni Skrundas novadā balstīts uz trim pīlāriem – līdzdalība, iniciatīva, brīvprātīgais 

darbs.  

Kultūras un sporta jomās pašvaldība saglabājusi amatiermākslas kolektīvu, pasākumu un sporta 

aktivitāšu skaita noturību visā novadā.  

Veiksmīga sadarbība pašvaldībai izveidojusies ar nevalstisko sektoru, kopīgi izstrādātas vajadzības 

novada iedzīvotājiem. 

Apstiprinātais Skrundas novada pašvaldības 2016. gada budžets var nodrošināt novada iestāžu 

funkcionēšanu, turpinot iesākto.  

 

2016. gada svarīgākie uzdevumi: 

 

- izglītības un  iestāžu tīkla sistēmas sakārtošana; 

- uzņēmējdarbības veicināšana un investīciju piesaiste; 

- Skrundas novada pašvaldības iedzīvotāju apmierinātība/neapmierinātība labas pārvaldības 

prakses un pieredzes īstenošanā. 

 

FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 

 

2015. gada pārskata pašvaldības bilances kopsumma ir  EUR 17 412 915.  Salīdzinot ar iepriekšējo 

pārskata periodu bilances kopsumma samazinājusies par EUR  963 129. 

 

Skaidrojums par 2015. gada budžeta izpildi 

2015. gadā kopējais budžeta izpildes rezultāts salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu 

palielinājies par EUR 1 523 347 un sastāda EUR 1 963 137, tai skaitā pamatbudžeta izpildes 

rezultāts palielinājies par EUR 1 891 112 un sastāda EUR 2 426 956, speciālā budžeta izpildes 

rezultāts samazinājies par EUR 373 905 un sastāda mīnuss EUR 468 076, ziedojumu un 

dāvinājumu  budžeta izpildes rezultāts palielinājies par EUR 6 140 un sastāda EUR 4 257. 

 

Pamatbudžets 

 

 
Grafiks Nr. 1 “Pamatbudžeta ieņēmumu izpilde salīdzinājumā ar 2014. gadu.” 
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Kopējie pamatbudžeta ieņēmumi 2015. gadā pēc uzkrāšanas principa sastāda EUR 7 785 114 un 

tas ir par EUR 1 137 633 jeb 17,1% vairāk kā iepriekšējā pārskata periodā. 

 

Kā redzams grafikā Nr. 1 “Pamatbudžeta ieņēmumu izpilde salīdzinājumā ar 2014. gadu”, 2015. 

gadā palielinājušies ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa par EUR 12 681 jeb 0.72%. 

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi palielinājušies par EUR 55 306 jeb 16,9%. Pieaugums 

saistīts ar efektīvāku nodokļa parādu iekasēšanu sadarbībā ar tiesu izpildītājiem. 
 

Nenodokļu ieņēmumi samazinājušies par EUR 269 167 jeb 84,2%, tai skaitā samazinājumu veido 

ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma- mantiskā ieguldījuma Skrundas pašvaldības 

kapitālsabiedrībās EUR 202 000 jeb 100%, no izveidoto uzkrājumu samazināšanas par EUR 11 426 

jeb 25,8 %, ieņēmumi no valsts un pašvaldību nodevu iekasēšanas par EUR 729 jeb 14,6%, soda 

naudu ieņēmumi par EUR 5 230 jeb 74,6% (2014. gadā mainīta uzskaites kārtība – īpašuma 

nodokļu kavējuma nauda tika uzskaitīta pie attiecīgā nodokļu veida), pārējie nenodokļu ieņēmumi 

samazinājušies par EUR 590 jeb 100 % apdrošināšanas atlīdzību dēļ, kuras 2015. gadā tiek 

uzskaitītas  21. 3.9.7. klasifikācijas kodā.  
 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi samazinājušies par EUR 98 246 jeb 

19,6%. 2015. gadā par 22% samazinājušies ieņēmumi par nomu un īri, jo vasaras periodā netika 

iznomātas skolu telpas dažādām vasaras nometnēm. Lielāko samazinājumu EUR 115 541 apmērā 

pēc uzkrāšanas principa salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu sastāda ieņēmumi no naturālā veidā 

saņemtajām materiālajām vērtībām. 2015. gadā bezatlīdzībā saņemto pamatlīdzekļu vērtība bija 

attiecīgi mazāka nekā 2014. gadā. 

Savukārt 2015. gadā  nedaudz palielinājušies ieņēmumi no maksas par personu uzturēšanos sociālās 

aprūpes iestādēs, biļešu realizācijas, komunālajiem pakalpojumiem un īpašuma apdrošināšanas 

atlīdzības. 
 

Valsts budžeta transfertu ieņēmumi palielinājušies par EUR1 431 028 jeb 38,9 %. No valsts 

budžeta  saņemto mērķdotāciju apjoms 2015.gadā palielinājies par EUR 650 732  jeb 44,9%. Tas 

saistīts ar vairāku projektu realizāciju, kur kā lielākos var minēt Skrundas vidusskolas ēkas, 

Nīkrāces pamatskolas ēkas un Skrundas kultūras nama ēkas energoefektivitātes uzlabošanai 

saņemtos projektu līdzekļus. 
 

Par EUR 717 679 jeb 72,1% palielinājušies ieņēmumi no Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu 

realizācijas pašvaldībā.  Kā lielāko var minēt 2014. gadā uzsākto tranzīta Ventas–Liepājas ielas 

(A9) rekonstrukcijas projektu 3,32 miljonu apmērā, kas noslēdzās 2015. gada augustā, tādēļ arī tik 

ievērojams ieņēmumu pieaugums. 
 

Par EUR 39 770 jeb 3,5% samazinājusies dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. 

Pašvaldību budžeta transfertu ieņēmumi palielinājušies par EUR 6 031 jeb 10,56 %, ko veido 

pašvaldību savstarpējie norēķinu par izglītības un sociālajiem pakalpojumiem ieņēmumu 

pieaugums. 

 

Izdevumu daļa 

 

Kopējie pamatbudžeta izdevumi pēc uzkrāšanas principa 2015. gadā sastāda EUR 5 358 158, kas 

ir par EUR 753 479 jeb 12,3 % mazāk nekā iepriekšējā gadā. 
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Grafiks Nr. 2 “Pamatbudžeta izdevumu izpilde atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kategorijām 

salīdzinājumā ar 2014. gadu.” 
 

Kā redzams grafikā Nr. 2 “Pamatbudžeta izpilde atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kategorijām 

salīdzinājumā ar 2014. gadu”, tad 2015. gadā palielinājušies izdevumi atlīdzībai par EUR 123 828 

jeb 4,3%. Tas saistīts ar minimālās algas paaugstināšanu 2015. gadā no EUR 320 līdz EUR 360. 

 

2015. gadā samazinājušies izdevumi par pakalpojumiem un preču iegādi par EUR 270 360 jeb 

15,2%. Nedaudz mainījusies proporcija starp pakalpojumu un preču iegādi. Ja 2014.gadā vairāk 

tika tērēts pakalpojumu apmaksai, bet mazāk preču iegādei, tad 2015. gadā otrādi – samazinājušies 

izdevumi pakalpojumu apmaksai, bet pieauguši preču iegādei. Daļēji tas saistīts ar to, ka 2015. gadā 

2 skolu ēkas atteikušās no centralizētas siltumenerģijas piegādes (pakalpojuma), bet apkurei 

izmanto lokālos apkures katlus ar cieto kurināmo- granulām (prece). 

 

Pašvaldības aizņēmumu procentu nomaksai izdevumi samazinājušies par EUR 559 jeb 4,6 %. 

2015. gadā par EUR 590 jeb 100% pieauguši izdevumi dotācijām, konkrēti, līdzfinansējumu 

biedrībām un nodibinājumiem. 

 

Sociālo pabalstu izmaksas samazinājušās par EUR 8 108 jeb 3,9 %. Gan 2014. gadā, gan 

2015. gadā ievērojami tika samazināts bezdarbnieku nodarbinātības valsts programmās iekļauto 

cilvēku skaits, tādēļ par EUR 20 845 samazinājusies bezdarbnieku stipendijām izmaksātā summa. 

Taču pašvaldības sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā, natūrā un kompensācijās pieaugusi par 

EUR 21 122. 

  

Uzturēšanas izdevumu transferti palielinājušies par EUR 14 132 jeb 17,9%. Pieaugums saistīts ar 

pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītību. Joprojām liels skaits skolēnu mācās citu 

pašvaldību, īpaši lielo pilsētu, izglītības iestādēs 
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Pamatkapitāla veidošanas izdevumi samazinājušies par EUR 509 287 jeb 50%. To veido 

aprēķinātais nolietojums pamatlīdzekļiem un nemateriālajiem ieguldījumiem, kā arī izslēgtie 

pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi. Tā, kā ceļu un ielu uzturēšana tiek segta no speciālā 

budžeta līdzekļiem, tad 2015. gadā šo objektu nolietojums tika grāmatots speciālā budžeta 

izdevumos, tā radot šo ievērojamo starpību. 

 

Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti iepriekš, samazinājušies par EUR 103 715 jeb 64,3%. Tos 

EUR 91 670 apmērā veido pašvaldības kapitālsabiedrības pārskata gada zaudējumi, kas ir mazāki 

nekā iepriekšējā gadā, kā arī izdevumi nedrošu debitoru parādu norakstīšanai un uzkrājumu 

veidošanai, kas arī samazinājušies par EUR 12 045. 

 

 
Grafiks Nr. 3 “Pamatbudžeta izpilde atbilstoši funkcionālajām kategorijām salīdzinājumā ar 

2014. gadu.” 
 

Kā redzams grafikā Nr. 3 “Pamatbudžeta izpilde atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

salīdzinājumā ar 2014. gadu” izdevumi vispārējiem valdības dienestiem palielinājušies par 

EUR 3 455 jeb 0,5%. Šis palielinājums saistīts ar minimālā atalgojuma pieaugumu. 

 

Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumi 2015. gadā palielinājušies par EUR 11 789 jeb 15,3%, 

jo pašvaldības policija 2015. gadā tika papildināta ar vienu amata vietu. 

 

Ekonomiskās darbības izdevumi samazinājušies par EUR 38 949 jeb 34,8 %. Samazinājums saistīts 

ar Valsts nodarbinātības aģentūras programmā nodarbināto bezdarbnieku skaita krasu 

samazinājumu, kā rezultātā samazinājies izmaksājamo bezdarbnieku stipendiju apjoms. 

 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā izdevumi samazinājušies par EUR 742 921 jeb 45,3%. Kā 

jau minēts iepriekš, izdevumos pēc uzkrāšanas principa, salīdzinājumā ar 2014. gadu, neietilpst 

aprēķinātais ceļu nolietojums, kas  sākot ar 2015.gadu tika grāmatots uz speciālo budžetu.  
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Naudas līdzekļu trūkuma dēļ, pašvaldība 2015. gadā nevarēja tik lielā apjomā kā iepriekš remontēt 

savu dzīvojamo fondu ne Skrundā, ne pagastos, kā arī nevarēja ieguldīt naudu vides objektu – 

parku, skvēru, gājēju celiņu – sakārtošanā. 

 

Veselības jomā izdevumi samazinājušies par  EUR 2 871 jeb 1%, respektīvi saglabājušies 

iepriekšējā gada līmenī. 

 

Izdevumi pēc uzkrāšanas principa atpūtai un kultūrai 2015.gadā samazinājušies par EUR 34 035 jeb 

7,8%. Atpūtas un kultūras izdevumos ir palielinājies atalgojuma apjoms, savukārt samazinājušies 

izdevumi par pakalpojumiem. 

 

Izdevumi izglītības funkciju nodrošināšanai 2015. gadā palielinājušies par EUR 25 899 jeb 1%. 

Joprojām novadā saglabātas visas esošās pašvaldības izglītības iestādes. 

 

Sociālās aizsardzības budžeta izdevumi palielinājušies par EUR 10 992 jeb 1,8% un nedaudz 

pieauguši salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.  
 

 
Grafiks Nr. 4 “2015.gada konsolidētā pamatbudžeta izdevumu pa funkcionālajām kategorijām 

procentuālais sadalījums”. 

 

Kā redzams grafikā Nr. 4, tad 2015. gada pamatbudžeta lielākos izdevumus veido izdevumi 

izglītības funkciju nodrošināšanai – 48% no kopējā budžeta. Kā katru gadu, arī 2015. gadā izglītība 

bija Skrundas novada pašvaldības prioritāte. 
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Sabalansējot 2015. gada konsolidētos ieņēmumus un izdevumus, pamatbudžeta izpildes rezultāts 

dod ieņēmumu pārsniegumu par izdevumiem +EUR 2 426 956, kas, tāpat kā 2014. gadā, ir pozitīvs 

rādītājs. 

 

Speciālais budžets 

 

Pēc finanšu uzkrāšanas principa Skrundas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 

2015. gadā sastāda EUR 185 631 un ir par EUR 67 815 jeb 57,5% lielāki nekā 2014. gadā. Tas 

saistīts ar valsts budžeta transfertu autoceļu uzturēšanai dotācijas palielināšanos par EUR 72 109. 

2015. gadā savukārt par EUR 4 289 samazinājušies ieņēmumi no dabas resursu nodokļa. 

 

Speciālā budžeta izdevumi pēc uzkrāšanas principa 2015. gadā sastāda EUR 653 707, tas ir par 

EUR 441 720 jeb 100% vairāk nekā 2014. gadā. Lielāko izdevumu daļu sastāda pamatlīdzekļu 

nolietojums, tai skaitā ceļu un ielu nolietojums, ko, sākot ar 2015. gadu, grāmato speciālā budžeta 

izdevumos. 

 

Sabalansējot 2015. gada speciālā budžeta ieņēmumus un izdevumus, speciālā budžeta izpildes 

rezultāts dod izdevumu pārsniegumu par ieņēmumiem – EUR 468 076 un ir negatīvs rādītājs, tāpat 

kā 2014. gadā. 

 

Ziedojumi un dāvinājumi 

 

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi 2015. gadā pēc uzkrāšanas principa ir palielinājušies par 

EUR 9 481, jeb 100% un sastāda EUR 16 909. Ziedojumu ieņēmumi nav prognozējami, tādēļ 

neatstāj būtisku ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

 

Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem 2015.gadā sastāda EUR 12 652, kas ir par EUR 3 341, 

jeb 35,9% vairāk nekā 2014. gadā. Lielākā ziedojumu daļa saņemta ar iezīmētu mērķi un atbilstoši 

šim mērķim arī izlietota. 
Ziedojumu dāvinājumu saņemtie naudas līdzekļi 2015. gadā 

N. 

p. 

k. 

Ziedotāja vai dāvinātāja 

nosaukums 

Ziedotāja vai 

dāvinātāja 

reģistrācijas 

numurs 

 

Dokumenta Nr., 

datums 

 

Mērķis 

 

Summa 

EUR 

1. Fiziska persona  2015. gads Skrundas 

vidusskolai par 

brīvpusdienām 

 

1 650 

2. Fiziska persona  2015. gads Ziedojums 

Alternatīvās aprūpes 

dienas centram 

361 

3. Saldus Ceļinieks SIA 48503000026 30.09.2015. Ziedojums  Skrundas 

jauniešu centram 

aprīkojuma iegādei. 

 

2 000 

4. Latvijas Mobilais Telefons 

SIA 

50003050931 15.07.2015. Ziedojums Skrundas 

novada projektu 

īstenošanai. 

8 025 

5. Estonian,Latvian&Lithuanian 

Environment 

40003374848 28.12.2015. Ziedojums Skrundas 

vidusskolai fizikas 

kabineta aprīkojuma 

iegādei. 

678 

6. IF P &CInsurance AS 

Latvijas filiāle 

40103201449 21.12.2015. Ziedojums Skrundas 

PII Liepziediņš 

drošības projekta 

īstenošanai. 

1 000 

 Kopā    13 714 
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Aizņēmumi 

 

Skrundas novada pašvaldības ņemtā aizņēmuma ilgtermiņa daļas atlikums uz pārskata perioda 

beigām EUR 1 580 829. Kopējais aizņēmuma daļas atlikums EUR 1 723 378 īstermiņa daļa EUR 

142 549. 

2014. gada 6. novembrī Skrundas novada pašvaldība noslēdza līgumu par aizņēmumu saņemšanu 

no Valsts kases EUR 1 154 785 „Ventas un Liepājas ielas(A9) rekonstrukcija Skrundā”, naudu 

saņēma 2015. gadā.  

2015. gada 23. janvārī Skrundas novada pašvaldība noslēdza  līgumu par aizņēmumu saņemšanu no 

Valsts kases EUR 9 799 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai 

Skrundas vidusskolā”. 

2015. gada 23. janvārī Skrundas novada pašvaldība noslēdza līgumu par aizņēmuma saņemšanu no 

Valsts kases EUR 80 691 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai 

Nīkrāces pamatskolā. 

 

 

Izsniegtie galvojumi ir SIA Skrundas komunālai saimniecībai. 

 

Skrundas novada dome ir izsniegusi galvojumu SIA Skrundas Komunālā saimniecība: 

 ar domes lēmumu Nr.10,2.§ no 31.07.2014. Skrundas novada Rudbāržu pagasta rudbāržu ciema 

ūdenssaimniecības attīstībai EUR 180 103 

 ar domes lēmumu Nr.10.1§ no 31.07.2014. Skrundas novada Raņķu ciema ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstībai EUR 124 837 

 ar domes lēmumu Nr.8.8.§ no 26.09.2013. Skrundas novada Nīkrāces pagasta Dzeldas ciema 

ūdenssaimniecības attīstībai EUR 117 800 

 ar domes lēmumu Nr.1.23§ no 31.01.2013. Skrundas novada ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstībai Kušaiņu ciemā EUR 92 825 

 ar domes lēmumu Nr.1.24§ no 31.01.2013. Skrundas novada ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstībai Cieceres ciemā EUR 120 191 

 ar domes lēmumu Nr.12 no 26.08.2010.Skrundas novada ūdenssaimniecības projektam Skrundā 

EUR 355 718 

 ar domes lēmumu no 20.04.2012 Skrundas novada ūdenssaimniecības projektam Jaunmuižas 

ciemā EUR 74 230. 
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PERSONĀLS 

 Pašvaldības administrācijā tiek nodarbināti 57 darbinieki: 39 sievietes un 18 vīrieši.  
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KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

 
 No 2015. gada 1. septembra Skrundas novada pašvaldības administratīvajā ēkā ir izvietots 

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs VPVKAC. Tajā nodrošina klientiem 

vienkopus gan pašvaldību pakalpojumus, kā līdz šim, gan noteiktus valsts pakalpojumus, tajā skaitā 

arī konsultācijas.  

Novada domes un komiteju sēdes ir atklātas. Skrundas novada ikmēneša informatīvajā 

izdevumā „Skrundas novads”, SIA „Skrundas TV” veidotajos sižetos, laikrakstā „Kurzemnieks” 

regulāri tiek sniegta informāciju par norisēm Skrundas novada pašvaldībā. Iknedēļas notikumi tiek 

atspoguļoti arī „Kurzemes radio” - „Novadu ziņas”. Informāciju par Skrundas novada pašvaldību, 

tās darbību un notikumiem Skrundas novadā interesenti var iegūt interneta mājas lapā 

www.skrundasnovads.lv, laikrakstā „Kurzemnieks”, informācijas stendā Skrundas novada 

pašvaldībā un pakalpojumu centros. Par publiskajām izsolēm ziņas tiek sniegtas elektroniskajā 

laikrakstā „Latvijas vēstnesis”, „Kurzemnieks”. Par iepirkumu procedūrām ziņas tiek sniegtas 

interneta mājas lapā www.iub.gov.lv un www.skrundasnovads.lv. Publiskās apspriedes un 

iedzīvotāju sapulces notiek Skrundas kultūras manā un pašvaldības pakalpojumu centros. 

Saistošie noteikumi, nolikumi ir apkopoti un pieejami pašvaldībā, kā arī Skrundas novada 

pašvaldības mājas lapā www.skrundasnovads.lv  sadaļā Saistošie noteikumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skrundasnovads.lv/
http://www.iub.gov.lv/
http://www.skrundasnovads.lv/
http://www.skrundasnovads.lv/
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ZVĒRINĀTA REVIDENTA ATZINUMS PAR SKRUNDAS NOVADA 

PAŠVALDĪBAS FINANSIĀLO PĀRSKATU 

 

 Skrundas novada pašvaldības revidenti ir starptautiskā neatkarīgo grāmatvedības un 

konsultantu firmu tīkla komercsabiedrība SIA „NEXIA AUDIT ADVICE” (licence Nr.134), 

atbildīgā zvērinātā revidente Biruta Novika (sertifikāts Nr.106). Noslēdzot 2015.gada finanšu 

pārskatu, tika uzaicināti zvērināti revidenti, kas izdarīja revīziju. Viņu atzinums bija, ka 

konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par SKRUNDAS NOVADA 

PAŠVALDĪBAS finansiālo stāvokli 2015. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu 

rezultātiem un naudas plūsmām 2015. gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. 

gada 15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem. 

Revidenti iepazinās ar vadības ziņojumu par 2015. gadu un nav atklājuši būtiskas neatbilstības starp 

šajā vadības ziņojumā un 2015. gada konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu 

informāciju. (Skatīt Pielikumu Nr.1.) 

 

DOMES LĒMUMS PAR 2015. GADA PUBLISKO PĀRSKATU 

Skrundas novada pašvaldība pārskats sagatavots saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 

21.panta 2.punktu, 72. pantu un 05.05.2010. MK noteikumi Nr.413 "Noteikumi par gada 

publiskajiem pārskatiem" un apstiprināts 2015.gada 30.jūnija domes sēdē (Prot.Nr. 8,2.§) (Skatīt 

Pielikumu Nr.2 ). 
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          PIELIKUMS Nr.1. 
SIA “Nexia Audit Advice” 

Licence Nr. 134 

Reģ.Nr. 40003858822 

Grēcinieku iela 9-3, 

Rīga, LV-1050,  

Latvija 

T: +371 67333227 

F: +371 67221520 

info@auditadvice.lv 

auditadvice.lv 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

Rīgā 

 

Dokumenta datums ir tā 

elektroniskās parakstīšanas 

laiks 

 

Nr. SN-15-25/RZ 

 

Skrundas novada domei 

Ziņojums par konsolidēto finanšu pārskatu 

 

Mēs esam veikuši Skrundas novada Pašvaldības (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2015. gada 

konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Revidētais konsolidētais 2015. gada finanšu pārskats ietver: 

 2015. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa 

Nr. 1 "Bilance",  

 2015. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr. 4-3,  

 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2015. gadu – veidlapa Nr. 4-1, 

 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2015. gadu – veidlapa Nr. 2-NP, 

 finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2013. gada 

15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, 

grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, finanšu pārskatu skaidrojumu. 

 

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības struktūrvienību finanšu 

pārskatus, kā norādīts konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgās sabiedrības 

nav konsolidētas šajā konsolidētajā finanšu pārskatā. 

 

Vadības atbildība par  finanšu pārskata sagatavošanu 

Vadība ir atbildīga par šī konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas 

patiesu atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra 

noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādu iekšējo 

kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu konsolidētā 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 

konsolidēto 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 konsolidētajā finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību. 
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Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par konsolidētajā 

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 

konsolidētā finanšu pārskata vispārējā izklāsta izvērtējumu. 

 

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu 

atzinuma izteikšanai. 

 

Atzinums 

Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par 

Skrundas novada Pašvaldības finansiālo stāvokli 2015. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības 

finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2015. gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 

nosacījumiem. 

 

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 

 

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2015. gadu, kas atspoguļots konsolidētā gada 

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

vadības ziņojumā un 2015. gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju. 

 

SIA „Nexia Audit Advice”  

Licence Nr. 134 

 

Biruta Novika  

Valdes locekle, LR zvērināta revidente, Sertifikāts Nr. 106 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR 

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

Biruta Novika, 29157759 

biruta.novika@auditadvice.lv 
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PIELIKUMS NR. 2. 

 

 


