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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 sekojošu 

iestāžu gada finanšu pārskati 

 

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

rehabilitācijas centrs; 
3. Pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”. 

 

Pārskata periods 

 

 

01.01.2016. – 31.12.2016. 

 

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 



SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2016.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 4 

Vadības ziņojums par 2016. gadu 

 

 

2016. gadā notikušas 16 domes sēdes (12 kārtējās sēdes un 4 ārkārtas), kurās kopā pieņemts 251 

lēmums.  

 

2016. gadā Skrundas novada pašvaldībā darbojās šādas komitejas: 

- finanšu (vad. Loreta Robežniece), 

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

- attīstības (vad. Ivars Grundmanis). 
 

2016. gadā Skrundas novada pašvaldībā darbojās šādas komisijas: 

- Skrundas novada vēlēšanu, 

- administratīvā, 

- administratīvo aktu strīdu, 

- iepirkumu, 

- dzīvokļu, 

- Skrundas pilsētas zemes, 

- pašvaldības dzīvokļu privatizācijas, 

- arhīva ekspertu, 

- politiski represēto lietu, 

- ceļu fonda, 

- pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas, 

- pašvaldības īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas, 

- bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas komisija Skrundas novada pašvaldības 

pirmskolas izglītības iestādē „Liepziediņš”, 

- medību koordinācijas, 

- darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas, 

- Skrundas novada pedagoģiski medicīniskā.  

Pašvaldībā patstāvīgi darbojās: 

- 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 pirmsskolas izglītības iestāde, 

- 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, 

- Rudbāržu internātpamatskola-rehabilitācijas centrs, 
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- Nīkrāces pamatskola, 

- aprūpes nams “Valtaiķi”. 

 

 

 

2016. gadā pabeigtie infrastruktūras projekti  

 

Nr. 
Sadarbības 

iestāde 

 

Fonds Projekta nosaukums 

Kopējās 

attiecināmās 

izmaksas 

EURO 

Pašvaldības 

finansējums 

EURO 

1. 

Jaunatnes 

starptautisko 

programmu 

aģentūra 

Latvijas un 

Šveices 

sadarbības 

programma 

Muntifunkcionāla jaunatnes 

iniciatīvu centra izveide 

Skrundā 

153 105,00 53 082,74 

2. 

Lauku 

atbalsta 

dienests 

Lauku 

attīstības 

fonds 2014-

2020 

Meliorācijas sistēmas “Dārzi 

purvā” pārbūve Skrundā  
115 405,63 13 589,78 

3. VARAM 
Mērķdotācija 

pašvaldībām 
Rudbāržu pils renovācija 149 374,00 0,00 

  Kopā 417 884,63 66 672,52 

 

 

2016. gadā pabeigtie sadarbības projekti 

 

Nr. 
Sadarbības 

iestāde 

Sadarbības 

partneri 
Fonds 

Projekta 

nosaukums 

Kopējās 

attiecināmās 

izmaksas 

EURO 

Pašvaldības 

finansējums 

EURO 

1. 

Norvēģijas 

Vietējo un 

reģionālo 

varas iestāžu 

asociācija 

LPS NFI 

"Lietpratīga 

pārvaldība un 

Latvijas pašvaldību 

veiktspējas 

uzlabošana" 

 2 111 827,00 0,00 

  Kopā 2 111 827,00 0,00 

 

 

2016. gadā uzsāktie sadarbības projekti 

 

Nr. 
Sadarbības 

iestāde 

Sadarbīb

as 

partneri  

 

Fonds 
Projekta 

nosaukums 

Kopējās 

attiecināmās 

izmaksas 

EURO 

Pašvaldības 

finansējums 

EURO 

1. 

LM 

Kurzemes 

plānošanas 

reģions 

ERAF Kurzeme visiem 440 000,000 0,00 

   Kopā 440 000,00 0,00 
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Iesaistoties projektā “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”, 2016. 

gadā tika izstrādātas Skrundas novada pašvaldību iestāžu un pagasta pārvalžu attīstības programmas 

2016.-2020. gadam. 

Ceļu un ielu uzturēšanā finanšu līdzekļi saglabājušies iepriekšējā gada līmenī, finanšu līdzekļu 

apjoms ļauj veikt ikdienas uzturēšanas darbus. Rūpīgi izvērtējot ceļu stāvokli, novadā plānveidīgi 

tiek sakārtoti ceļu segumi.  

2016. gadā aktīvi tika meklēti investori brīvo teritoriju apgūšanai. Darbspējīgo iedzīvotāju skaita 

samazināšanās neļauj pilnvērtīgi attīstīties uzņēmējdarbībai novadā. Lai investīciju piesaisti 

padarītu aktīvāku un plānveidīgu, kā arī efektīvāk izlietotu pieejamos, ierobežotos finanšu 

līdzekļus, noslēgts līgums ar LIAA par sadarbību investīciju piesaistē. Pozitīvi noslēgušās sarunas 

ar A/S “Sadales tīkls” par jaunas 110/20 kV (kilovoltu) apakšstacijas "Skrunda" būvniecību. 

2016. gadā, piecus gadus pēc ugunsdzēsēju depo ēkas sagrūšanas Skrundā, Iekšlietu ministrija 

uzsākusi valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēkas būvniecību. Ēkā atradīsies arī telpas 

valsts policijas darbiniekiem. 

Novada uzņēmējiem un zemnieku saimniecību īpašniekiem sadarbībā ar valsts iestādēm tikuši 

organizēti atbalsta semināri par iespējām ES finanšu līdzekļu piesaistei un banku atbalsta 

programmu īstenošanai. 

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

organizētu sociālo darbinieku darbu, Skrundas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” 

pilnībā strādā ar programmu SOPA. 2016. gadā šis darbs aizvien tika pilnveidots un papildināts 

efektīvākai dokumentu apritei un informācijas iegūšanai, darbiniekiem paplašinātas lietošanas, 

informācijas saņemšanas, kā arī efektīvākas atskaišu nodošanas iespējas. 

Bezdarbnieki izmantojuši iespējas Nodarbinātības valsts aģentūrā piedalīties pārkvalifikācijas 

kursos, darba meklējumos, kā arī iesaistījušies LM un NVA projektā “Apmācība darba iemaņu 

iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība”. Šajā projektā iesaistīti bezdarbnieki darba 

praktizēšanai ar stipendiju, noslēdzot 56 darba līgumus visā novada teritorijā. 

Atbalstu senioru dzīves atvieglošanai turpina sniegt sociālais pakalpojums “Aprūpe mājās”, kas 

deleģēts Latvijas Samariešu apvienībai. Pieaug pieprasījums pēc veselības un veco ļaužu aprūpes. 

Par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā 

skolā un tās apkārtnē Zaļo karogu un mammadaba vēstniecības skolas titulu Dienvidkurzemes 

reģionā ieguvusi Nīkrāces pamatskola, aktīvi pierādot savas zināšanas, prasmes un mīlestību pret 

mežu, meža vērtībām un apkārtējo vidi un integrējot vides izglītību skolas darbā. No 

2016./17.mācību gada Skrundas vidusskolā ieviests jauns mācību priekšmets “Valsts aizsardzības 

mācība” vidusskolēniem, šī programma ir saskaņota ar Aizsardzības ministriju, Jaunsardzes un 

informācijas centru un Valsts izglītības satura centru. Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolā 

restaurēta Varoņu zāle, kurai ir nozīmīga loma valsts neatkarības cīņu kontekstā. Saņemot Saeimas 

atbalstu (149 tūkstošus eiro valsts budžeta līdzekļu), īstenota daļa no iecerētās restaurācijas. 

Darbību uzsākusi Skrundas novada Mākslas studija (pašvaldības atbalstīta struktūrvienība ar 

dalībnieku līdzmaksājumu) – pieaugušo un bērnu interešu izglītības studija, kas ikvienam dod 

iespēju apgūt jaunas prasmes, pilnveidoties un izpausties mākslas jomās. 
Pieņemts lēmums slēgt Rudbāržu internātpamatskolu-rehabilitācijas centru, izvērtējot iestādes 

specifikai nepieciešamo vietu skaitu novada audzēkņiem un iestādes uzturēšanas izdevumu ietekmi 

uz pašvaldības budžetu.  
Pašvaldībai veiksmīga sadarbība izveidojusies ar nevalstisko sektoru. Kopīgi izvērtējot Skrundas 

novada iedzīvotāju vajadzības, tiek piesaistīti finanšu līdzekļi un organizētas aktivitātes. 

 2016. gadā Skrundas jauniešu centra koordinētajās brīvprātīgā darba aktivitātēs iesaistījās 42 

personas, kopā nostrādājot 806 brīvprātīgā darba stundas (reģistrētais apjoms). Lielākais uzsvars, 

organizējot brīvprātīgā darba aktivitātes, likts uz darbību vietējās sabiedrības labā, šādi veicinot 

jauniešu piederības apziņu. Arī 2017. gadā kā viena no prioritātēm darbā ar jaunatni Skrundas 

novadā noteikta brīvprātīgā darba popularizēšana jauniešu vidū. 

Visa gada garumā Skrundas novada jauniešiem sniegta iespēja iesaistīties daudzveidīgās aktivitātēs, 

apmācībās, veicinot jauniešu personības izziņu, turpmākai dzīvei noderīgu prasmju gūšanu. 
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Lielākais uzsvars tiek liks uz neformālās, piedzīvojumu izglītības un āra dzīves aktivitāšu 

īstenošanu. 

Visa gada garumā jaunieši strādājuši pie daudzveidīgu iniciatīvu īstenošanas, apgūstot prasmes 

strādāt komandā, plānot budžetu, vadīt un īstenot iniciatīvas projektus.  

Līdz ar jauno telpu atklāšanu- 2016.gada 28.decembrī tika atklāts Skrundas novada 

multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs, kas ir viens no Skrundas novada pašvaldības darba ar 

jaunatni īstenošanas instrumentiem un institucionālās sistēmas darbam ar jaunatni sastāvdaļām- 

Skrundas novada jauniešu aktivitāte ir pieaugusi. Jaunatnes darbinieku redzeslokā ir ap 250 

Skrundas novada jauniešu, kas ir 40% no kopējā Skrundas novada jauniešu vecumā no 13 līdz 25 

gadiem skaita. 

Paredzamās izmaiņas valsts nodokļu politikas pamatnostādnēs  2018.-2021.gadam var būtiski 

ietekmēt pašvaldības budžeta apjomu. 

Apstiprinātais Skrundas novada pašvaldības 2017. gada budžets var nodrošināt novada iestāžu 

funkcionēšanu un iesāktā turpināšanu.  

 

2017. gada svarīgākie uzdevumi: 

 izglītības sistēmas un iestāžu tīkla sistēmas sakārtošana, 

 uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšana un investīciju piesaiste, 

 novada infrastruktūras un dzīvesvides uzlabošana. 
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FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 

 

Skaidrojums par 2016. gada budžeta izpildi (pēc naudas plūsmas) 

2016.gadā kopējie budžeta ieņēmumi sastāda 5 896 365 EUR un salīdzinājumā ar iepriekšējo 

pārskata gadu samazinājušies  par 1 411 151 EUR , jeb 19,3 %., Tai skaitā pamatbudžeta ieņēmumi  

samazinājušies  par 1 411 331 EUR , speciālā budžeta ieņēmumi palielinājušies par  13 972 EUR , 

ziedojumu un dāvinājumu  budžeta ieņēmumi samazinājušies par 13 792 EUR . 

 

Pamatbudžets 

Grafiks Nr. 1 “2016.gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde salīdzinājumā ar 2015.gadu.” 

 
 
 

Kopējie pamatbudžeta ieņēmumi 2016.gadā  sastāda 5 722 385 EUR un tas ir par 1 411 331  

EUR,  jeb 19,8 % mazāk kā iepriekšējā pārskata periodā. 

 

Kā redzams grafikā Nr.1 “2016.gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde salīdzinājumā ar 2015.gadu”,  

2016.gadā palielinājušies ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa par 170 489 EUR jeb 9,58%. 

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi palielinājušies par 18 810 EUR , jeb 4,9%.      

Pieaugums saistīts ar efektīvāku nodokļa parādu iekasēšanu sadarbībā  ar tiesu izpildītājiem. 

Nenodokļu ieņēmumi palielinājušies par 59 827 EUR, jeb gandrīz 300%. 2016.gadā pašvaldība 

izsolēs veiksmīgi pārdeva vairākus savus īpašumus , tādā veidā palielinot budžeta ieņēmumus. 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi palielinājušies par  

120 059 EUR, jeb 38,4%. Tas saistīts ar īpašumu “Mežaine” Raņķu pagastā, jeb bijušo Skrundas 

militāro pilsētiņu, par kuru interesi izrādīja gan Latvijas Nacionālie bruņotie spēki, nomājot 

teritoriju savām vajadzībām, gan daudzi tūristi no dažādām valstīm, apmeklējot pilsētiņu kā 

apskates objektu. 

2016.gadā pašvaldība izveidoja Skrundas novada Mākslas studiju, kurā attīstīt savas prasmes 

dažādos vizuālās mākslas virzienos var gan pieaugušie, gan bērni. Dalība studijas nodarbībās ir 

pašvaldības maksas pakalpojums, kas papildina pašvaldības budžetu. 

 

Kopējie valsts budžeta transfertu ieņēmumi samazinājušies par 1 819 441 EUR, jeb 39,8 %. 
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No valsts saņemto mērķdotāciju apjoms 2016.gadā samazinājies  par 435 621 EUR, jeb 21,7%. Par 

1 391 265 EUR, jeb 100% samazinājušies saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti, jo atšķirībā no 

iepriekšējā gada, ievērojami samazinājies ES projektu finansējuma apjoms.  

Par 7 445 EUR jeb 0,7% palielinājusies dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. 

Pašvaldību budžetu transfertu ieņēmumi palielinājušies par 38 925 EUR jeb 53,3%.Tas saistīts  ar 

pašvaldības sociālo pakalpojumu maksas paaugstināšanu aprūpes namā “Valtaiķi”, kurā 95 % 

iemītnieku ir citu pašvaldību iedzīvotāji. 

 

Izdevumu daļa 

 

Kopējie pamatbudžeta izdevumi 2016.gadā sastāda 5 375 867 EUR, kas ir par 2 293 179 EUR, 

jeb 30 % mazāk nekā iepriekšējā gadā. 

 

Grafiks Nr.2 “2016.gada pamatbudžeta izdevumu izpilde atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas 

kategorijām salīdzinājumā ar 2015.gadu.” 

 

 
 

 

Kā redzams grafikā Nr.2 “2016.gada pamatbudžeta izpilde atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas 

kategorijām salīdzinājumā ar 2015.gadu”, tad  kopumā 2016.gadā samazinājušies  izdevumi visās 

ekonomiskās klasifikācijas kategorijās. 

 Atlīdzībai izdevumi samazinājušies  par 11 532 EUR, jeb 0,38%. Lai gan minimālā alga 2016.gadā 

paaugstinājās  no 360 EUR līdz 370 EUR,  nedaudz samazinājušies izdevumi apmaksai  par 

papildus darbu. 

 

2016.gadā pavisam nedaudz samazinājušies izdevumi par pakalpojumu un preču iegādi- par  3 799 

EUR, jeb 0,25 %. Par  17 298 EUR pieaudzis  valsts budžetā pārskaitītais pievienotās vērtības 
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nodoklis. Par 26 841 EUR samazinājušies izdevumi preču iegādei, bet pakalpojumu iegāde 

saglabājusies iepriekšējā gada līmenī 

 

Pašvaldības aizņēmumu procentu nomaksai izdevumi samazinājušies par  4 795 EUR, jeb 41 %. 

Valsts Kases aizdevumu mainīgās procentu likmes ir ievērojami samazinājušās, bet  2016.gadā no 

Valsts Kases saņemti aizdevumi, kuru  procentu likme ir 0,00. 

 

2016.gadā par 2 155 EUR, jeb 1,14% samazinājušies izdevumi dotācijām un sociālajiem 

pabalstiem. Lai gan izdevumi līdzfinansējumam biedrībām un nodibinājumiem, kā arī  

bezdarbnieku stipendijām ir pieauguši, nedaudz samazinājies sociālā dienesta izmaksāto pabalstu 

apjoms. 

 

Uzturēšanas izdevumu transferti samazinājušies par 2 203 EUR, jeb 2,4%. Tai skaitā  par  4 671 

EUR samazinājušies  izdevumi norēķiniem ar citām pašvaldībām,  bet par 

 2 468 EUR pieauguši transferti uz valsts budžetu. 

 

Pamatkapitāla veidošanas izdevumi samazinājušies par  2 268 695 EUR,  jeb 79,9 %.  

Ja iepriekšējos gados vidēji gadā tika realizēti 5-6 ES finansēti projekti, tad 2016.gadā- tikai 2 par 

ievērojami mazākām summām. Lielākais samazinājums ir kapitālā remonta un rekonstrukcijas 

izdevumos – 2 135 017 EUR. 

 

Grafiks Nr.3 “2016.gada pamatbudžeta izpilde atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

salīdzinājumā ar 2015.gadu.” 

 

 
 

Kā redzams grafikā Nr.3 “2016.gada pamatbudžeta izpilde atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

salīdzinājumā ar 2015.gadu” izdevumi vispārējiem valdības dienestiem samazinājušies par 24 172 
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EUR ,jeb  3,8%. Samazinājums, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, ir neliels un skar praktiski visas 

izdevumu pozīcijas. 

 

Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumi 2016.gadā palielinājušies par 8 013 EUR, jeb 9%. 

Pieaugumu rada atlīdzība  pašvaldības policijai , kas 2016.gadā palielināja dežūru skaitu, līdz ar to, 

palielinājās apmaksājamo virsstundu skaits. 

 

Ekonomiskās darbības izdevumi palielinājušies par 8 675 EUR, jeb 12,4 %. Palielinājums saistīts ar 

Valsts nodarbinātības aģentūras programmā nodarbināto bezdarbnieku skaita palielinājumu, kā 

rezultātā pieauga izmaksājamo bezdarbnieku stipendiju apjoms. 

 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā izdevumi samazinājušies par 1 939 828  EUR, jeb 75,5 %. 

Neskatoties uz to, ka 2016.gadā šajā funkcionālajā kategorijā pieauguši izdevumi atlīdzībai - par 

13 571 EUR, pakalpojumu un preču iegādei- par 97 536 EUR, tomēr kapitālie izdevumi 

samazinājušies par  2 051 041 EUR. Samazinājums rodas tādēļ, ka 2015.gadā tika pabeigta tranzīta 

ielas rekonstrukcijas projekta realizācija  3,2 miljonu vērtībā , bet 2016.gadā  nebija šādu apjomīgu 

projektu. 

2016.gadā sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu realizēts tikai viens projekts “Meliorācijas sistēmas 

sakārtošana “Dārzi purvā””, uzlabojot lauksaimniecībā izmantojamu teritoriju, par kopējo summu 

117 455 EUR. 

 

Veselības jomā izdevumi samazinājušies par 117 947 EUR,  jeb 30,9 %. Lielākais samazinājums ir 

kapitālajiem izdevumiem – par 103 756 EUR.  2015.gadā  tika kapitāli izremontēta Skrundas 

veselības un sociālās aprūpes ēka, kā arī iegādāts specializēts transportlīdzeklis, līdz ar to 

2016.gadā šādi izdevumi nebija nepieciešami. 

 

Budžeta izdevumi  atpūtai un kultūrai 2016.gadā samazinājušies par 168 103 EUR, jeb 30,8 % 

.Samazinājums rodas kapitālajiem izdevumiem, jo 2015.gadā tika veikts Skrundas kultūras nama 

siltināšanas projekts, 2016.gadā šādu kapitālo izdevumu nebija. 

 

Izdevumi izglītības funkciju nodrošināšanai 2016.gadā  samazinājušies par 3 986 EUR, jeb 0,15 %.  

Pirmsskolas izglītības līmenī izdevumi pieauguši par 22 759 EUR. Daļēji tie pieauguši uz 

atalgojuma rēķina, jo  no 2016.gada septembra valstī paaugstināta pedagogu darba likme, tādēļ 

pašvaldība no saviem līdzekļiem nodrošināja algas likmes pieaugumu arī  pirmsskolas pedagogiem.  

Pamatizglītības un vispārējās izglītības līmenī izdevumi samazinājušies par 160 272 EUR, jeb 7,6% 

. Daļēji šis samazinājums saistīts ar valsts finansējuma samazināšanu speciālajām izglītības 

iestādēm.2016.gada septembrī uzsākts Rudbāržu internātskolas – rehabilitācijas centra likvidācijas 

process, skolēni nosūtīti uz citām mācību iestādēm, pedagogi no darba atbrīvoti, ēkas tiek 

apkurinātas minimālā režīmā.  

Par 90 444 EUR samazinājušies izdevumi skolu kapitālajiem remontiem. 

2016.gadā pašvaldība ar jaunatnes starptautisko programmu aģentūras starpniecību Latvijas un 

Šveices sadarbības programmas ietvaros realizēja projektu “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu 

centra izveide Skrundā” par kopējo summu 154 000 EUR. 

 

Sociālās aizsardzības budžeta izdevumi samazinājušies  par 55 813 EUR ,jeb 8,4%. 2016.gadā 

Skrundas novada pašvaldība reorganizēja alternatīvās aprūpes centru, to pievienojot Skrundas 

sociālajam dienestam,  darbiniekus no divām ēkām, apvienojot vienā ēkā. Tā rezultātā izdevies 

samazināt uzturēšanas izdevumus par 22 316 EUR. 

Par 21 001 EUR samazinājušies kapitālie izdevumi Valtaiķu aprūpes namā , jo lielākie 

kapitālieguldījumi tika veikti 2015.gadā 

2016.gadā samazinājies izmaksāto sociālo pabalstu apjoms par 8 151 EUR. 
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Grafiks Nr.4 “2016.gada izdevumu pa funkcionālajām kategorijām procentuālais sadalījums” 
 

 
 

Kā redzams grafikā Nr.4, tad 2016.gada pamatbudžeta lielākos izdevumus veido izdevumi 

izglītības funkciju nodrošināšanai – 51% no kopējā budžeta. Kā katru gadu ,  arī 2016.gadā izglītība 

bija Skrundas novada pašvaldības prioritāte. 

 

2016.gada pamatbudžeta ieņēmumi bija lielāki nekā izdevumi un veidoja ieņēmumu pārsniegumu 

346 518 EUR apmērā. 

 

Speciālais budžets 

 

 

 Skrundas novada pašvaldības  speciālā budžeta ieņēmumi 2016.gadā sastāda 171 858  EUR un ir  

par 13 972 EUR jeb 8,8% lielāki kā 2015.gadā .Tas saistīts ar valsts budžeta transfertu  autoceļu 

uzturēšanai dotācijas palielināšanos par 11 773 EUR, dabas resursu nodokļa  ieņēmumu 

palielināšanos par 1 709 EUR un ieņēmumu no privatizācijas palielināšanos par 490 EUR 

 

Speciālā budžeta izdevumi   2016.gadā sastāda 133 547 EUR , tas ir par 63 545  EUR, jeb 32 % 

mazāk nekā 2015.gadā. Pateicoties minimālajam sniega daudzumam ziemas periodā , par 19 457 

EUR samazinājušies izdevumi autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanai. Par 34 470 EUR 

samazinājušies izdevumi kapitālieguldījumiem 
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2016.gada speciālā budžeta ieņēmumi pārsniedz izdevumus, veidojot ieņēmumu pārsniegumu 

38 311 EUR apmērā.  

 

Ziedojumi un dāvinājumi 

 

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi 2016.gadā   ir   samazinājušies par 13 792 EUR, jeb 

86,7 % un sastāda  2 122 EUR. Ziedojumu ieņēmumi nav prognozējami , tādēļ neatstāj būtisku 

ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

 

Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem  2016.gadā sastāda 3 802 EUR, kas ir par 9 149 EUR , 

jeb 70,6% mazāk nekā 2015.gadā. Lielākā ziedojumu daļa saņemta ar iezīmētu mērķi un atbilstoši 

šim mērķim arī izlietota. 

 

2016.gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumi pārsniedz ieņēmumus un veido deficītu 

1 680 EUR apmērā, kas tiek segts no iepriekšējā gada naudas  līdzekļu atlikuma. 

 

Aizņēmumi 

 

Skrundas novada pašvaldības aizņēmuma ilgtermiņu daļas atlikums uz pārskata perioda beigām 

sastāda EUR 1 644 998, īstermiņa daļas atlikums - EUR 148 634. Kopējais aizņēmuma daļas 

atlikums  uz 01.01.2017. sastāda EUR 1 793 632,  

2016. gada 31. augustā Skrundas novada pašvaldība noslēdza līgumu par aizņēmumu saņemšanu no 

Valsts kases EUR 90 373.00 ”Meliorācijas sistēmas Dārzi purvā pārbūve Skrundā”, nauda saņemta 

2016. gadā. 

2016. gada 31augustā. Skrundas novada pašvaldība noslēdza līgumu par aizņēmumu saņemšanu no 

Valsts kases EUR 122 429.00 „Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Skrundā” 

īstenošanai, nauda saņemta 2016. gadā. 
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PERSONĀLS 

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

 
 Lai iedzīvotāji saņemtu pakalpojumus pēc iespējas tuvāk savai dzīves vietai, 2015.- 2016 

gada Skrundas novada pašvaldības administratīvajā ēkā darbojas 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 2016. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu 

rezultātiem un naudas plūsmām 2016. 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 2016. gadu un nav atklājuši būtiskas neatbilstības starp 

šajā vadības ziņojumā un 2016. gada konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu 

informāciju. (Skatīt Pielikumu Nr.1.) 

 

DOMES LĒMUMS PAR 2016. 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 2017.gada 25.maija domes sēdē (Prot.Nr. 5,1.§) (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. SNP-16-26/RZ 

 

Skrundas novada domei 

Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu 

Esam veikuši Skrundas novada Pašvaldības (“Pašvaldība”) 2016. gada pārskatā konsolidētā ietvertā 

finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver: 

 2016. gada 31. decembra konsolidēto pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa 

Nr. 1 "Bilance",  

 2016. gada konsolidēto pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – 

veidlapa Nr. 4-3,  

 Pašvaldības konsolidēto pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2016. gadu – 

veidlapa Nr. 4-1, 

 Pašvaldības konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par 2016. gadu – veidlapa Nr. 2-NP, 

 Konsolidētā 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, konsolidētā finanšu pārskata 

skaidrojumu. 

 

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības iestāžu finanšu pārskatus, 

kā norādīts konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgie uzņēmumi nav 

konsolidēti šajā konsolidētajā finanšu pārskatā.  

Mūsuprāt, pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par 

Skrundas novada Pašvaldības konsolidēto finansiālo stāvokli 2016. gada 31. decembrī un par tās 

konsolidētajiem darbības finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 

2016. gada 31. decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra 

noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.  

 
Atbilstoši Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumam (“Revīzijas pakalpojumu likums”) 
mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem 
(turpmāk – SRS). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu 
ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju.  
Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu 

padomes izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (SGĒSP kodekss) prasībām un 

Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu 

veiktajai konsolidētā finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī SGĒSP 
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kodeksā un Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos pārējos profesionālās 

ētikas principus un objektivitātes prasības.  

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu 

mūsu atzinumam. 

Ziņošana par citu informāciju 

Par citu informāciju atbild Pašvaldības vadība. Citu informāciju veido Vadības ziņojums, kas 

atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO.  

Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu 

informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu 

ziņojuma sadaļā Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām.  

Saistībā ar konsolidētā finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju 

un, to darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no konsolidētā finanšu pārskata 

informācijas vai no mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida 

būtiskas neatbilstības. 

Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par Pašvaldību un 

tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir 

ziņot par šādiem apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo. 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām 

Papildus tam, saskaņā ar Latvijas Repulikas Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir 

sniegt viedokli, vai Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru 

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

prasībām. 

Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 

 Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots konsolidētais finanšu pārskats, 

sniegtā informācija atbilst finanšu pārskatam, un 

 Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 

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

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, atbildība par konsolidēto 

finanšu pārskatu  

Vadība ir atbildīga par tāda konsolidētā finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, 

sagatavošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra 

noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, kā arī par tādas iekšējās kontroles 

sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot 

konsolidēto finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas būtiskas 

neatbilstības.  

Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt 

darbību, pēc nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju 

turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno Pašvaldības 

likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā Pašvaldības 

likvidācija vai darbības izbeigšana. 

Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, ir atbildīgas par Pašvaldības konsolidētā finanšu 

pārskata sagatavošanas procesa uzraudzību. 

Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju  

Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētais finanšu pārskats kopumā 

nesatur kļūdas vai krāpšanas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā 
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izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas 

veikta saskaņā ar SRS, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var 

rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās 

katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, 

balstoties uz šo konsolidēto finanšu pārskatu. 

Veicot revīziju saskaņā ar SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus 

un saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī: 

 identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas 

vai kļūdas dēļ izraisītās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo 

risku mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un 

atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas neatbilstības 

krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas izraisītas neatbilstības, jo 

krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, informācijas neuzrādīšanu ar 

nodomu, informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus; 

 iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu 

konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par 

Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti; 

 izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un 

attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību; 

 izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un, 

pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība 

attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Pašvaldības 

spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā 

tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja 

šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir 

pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr 

nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Pašvaldība savu darbību var pārtraukt; 

 izvērtējam vispārēju konsolidētā finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto 

informāciju un skaidrojumus pielikumā, un to, vai konsolidētais finanšu pārskats patiesi 

atspoguļo pārskata pamatā esošos darījumus un notikumus; 

 iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības konsolidācijā 

iesaistīto finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par konsolidēto finanšu pārskatu. 

Mēs esam atbildīgi par Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs 

paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu. 

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, un, cita starpā, sniedzam 

informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā 

skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kādus mēs identificējam revīzijas laikā. 

SIA „Nexia Audit Advice”  

Licence Nr. 134 Biruta Novika  

Valdes locekle atbildīgā 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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