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PAMATINFORMACIJA 

 

 

 

Pašvaldības nosaukums 

 

Pašvaldības kods saskaņā ar 

LRAdministratīvo 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 (no 04.10.2014) 

 

Domes priekšsēdētāja 

 

Nellija Kleinberga (līdz 2014.gada 4.oktobrim) 

Loreta Robežniece (no 2014.gada 20.novembra)  

 

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

 

Pārskata periods 

 

 

01.01.2014. – 31.12.2014. 

 

Lietotā valūta EURO 

 

Norādīto skaitļu precizitātes 

pakāpe 

 

Apaļās summās, bez decimāldaļām 

 

Revidenti: 

 
SIA "AUDIT ADVICE” 

Brīvības iela 40-48, 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 2014.gadu 

 

2014. gadā notikusi 21 domes sēde (12 kārtējās sēdes un 9 ārkārtas), kurās kopā pieņemti 305 

lēmumi.  

 

2014. gadā Skrundas novada pašvaldībā darbojas sekojošas komitejas: 

- finanšu (līdz 4.oktobrim vadītāja Nellija Kleinberga, no 20. novembra Loreta Robežniece), 

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

- attīstības (līdz 10.novembrim vad. Aldis Balodis, no 10.novembra Ivars Grundmanis)  
 

2014.gadā Skrundas novada pašvaldībā darbojas sekojošas komisijas: 

- vēlēšanu, 

- administratīvā, 

- administratīvo aktu strīdu, 

- iepirkumu, 

- dzīvokļu, 

- pilsētas zemes, 

- pašvaldības dzīvokļu privatizācijas, 

- pašvaldības īpašumu privatizācijas, 

- arhīva ekspertu, 

- politiski represēto lietu, 

- ceļu fonda, 

- pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas, 

- medību koordinācijas. 

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, 

-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, 

-Nīkrāces pamatskola”, 

-aprūpes nams „Valtaiķi. 
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2014. gada pabeigtie  projekti 

 

Nr. 
Sadarbības 

iestāde 
Fonds Projekta nosaukums 

Kopējās 

attiecināmās 

izmaksas 

EURO 

Pašvaldība

s 

finansējum

s EURO 

1. 

 

LVIF 

 

KPFI 

Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana transporta sektorā 

Skrundas novadā" 

 

52432,02  

 

15432,02 

   Kopā 52 432,02 15 432,02 

 

  2014. gadā  pabeigtie sadarbības projekti 

 

N

r. 
Sadarbības 

iestāde 

Sadarbība

s partneri 
Fonds Projekta nosaukums 

Kopējās 

attiecināmā

s izmaksas 

EURO 

Pašvaldība

s 

finansējum

s EURO 

1. 

LAD 

Biedrība 

„Darīsim 

paši!” 

ELFLA 
Velo kultūra (Cycling 

Inteligence) 
0,00 0,00 

2. 

Latvijas –

Lietuvas 

apvienotais 

tehniskais 

sekretariāts 

KPR LAT-LIT Mana sociālā atbildība 83 366,13 14 711.67 

   Kopā 83 366,13 14 711,67 

 

Iepriekšējos gados uzsāktie 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 

3 713 024,69  1 246 367,3 

2. 

SIA "Vides 

investīciju 

fonds" 

KPFI 

"Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanai Skrundas 

kultūras namā" 

230 287,30 109 110,12 

3. 

SIA "Vides 

investīciju 

fonds" 

KPFI 

"Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanai Skrundas 

vidusskolā" 

447 031,46 152 808,76 

4. 

SIA "Vides 

investīciju 

fonds" 

KPFI 

"Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanai Nīkrāces 

pamatskolā" 

307 890,94 150 250,94 

 
 Kopā 4 698 234,39 1 658 537,12 
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Iepriekšējos gados  uzsāktie sadarbības projekti 

 

Nr. 
Sadarbība

s iestāde 

Sadarbīb

as 

partneri  

 

Fonds 
Projekta 

nosaukums 

Kopējās 

attiecināmās 

izmaksas 

EURO 

Pašvaldības 

finansējums 

EURO 

1. 

CFLA 
Skrundas 

VSAC 
ERAF 

Ģimenes ārstu 

pieejamības 

uzlabošana Skrundas 

novadā 

85 644,65 12 846,70 

2. 

Latvijas –

Igaunijas 

apvienotais 

tehniskais 

sekretariāts 

 

KPR 

LAT-

EST 
Riverway 925,00 138,75 

3. 

Norvēģijas 

Vietējo un 

reģionālo 

varas iestāžu 
asociācija 

LPS NFI 

"Lietpratīga pārvaldība 

un Latvijas pašvaldību 

veiktspējas 

uzlabošana" 

  

2111827,00 
0,00 

   Kopā 2 198 396.65 138,75 

 

Domes prioritātes: 

- izglītības pieejamība visa vecuma iedzīvotāju grupām, 

- atbalsts uzņēmējdarbības vides sakārtošanā, 

- iedzīvotāju fiziskā drošība un sociālo pakalpojumu atbalsts. 

Aktuālas problēmas saglabājās ceļu un ielu uzturēšanā. Finansu līdzekļu nepietiekamais apjoms ļauj 

veikt tikai ikdienas uzturēšanas darbus, rūpīgi izvērtējot to regularitātes grafiku.  

2014.gadā aktīvi tika meklēti investori brīvo teritoriju apgūšanai. Uzsāktas sarunas ar A/S “Sadales 

tīkli” par jaunas 110/20 kV (kilovoltu) apakšstacijas "Skrunda" būvniecību.  

Organizēti atbalsta semināri novada uzņēmējiem un zemnieku saimniecību īpašniekiem par 

iespējām gan ES finansu līdzekļu piesaistei, gan banku atbalsta programmu īstenošanā. 

2014. gadā Skrundā ieviests jauns sociālais pakalpojums “Aprūpe mājās”, kas deleģēta Latvijas 

Samariešu apvienībai. Pašvaldība, sadarbībā ar VNA(valsts nodarbinātības aģentūru)  iesaistījusies 

projektā “ Pagaidu algotie darbi”.  

2014.gadā AADC darbinieki veica lielu un nozīmīgu darbu – dažādu medicīnas speciālistu 

konsultāciju sniegšanas darba organizēšanā. Centrā aktīvi darbojas grupa iedzīvotājiem ar kustību 

un garīgās veselības traucējumiem, izveidota grupa anonīmajiem alkoholiķiem. 

 Tas būtiski samazināja finansu līdzekļu izdevumus veselības aprūpē un profilaksē gan 

iedzīvotājiem, gan pašvaldībai.  

Centrā aktīvi darbojas grupa iedzīvotājiem ar kustību un garīgās veselības traucējumiem, izveidota 

grupa anonīmajiem alkoholiķiem. 

Skrundas vidusskola Draudzīgā Aicinājuma Skolu reitingā pilsētu vidusskolu grupā kopvērtējumā 

ieguvusi 12.vietu. Skola piedalās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius 

daudzpusējās sadarbības projektā “Ways to greener and healthier Europa”.  

2014. gadā skolēniem sabiedriskajā transportā biļešu vietā ieviests personalizētais e-talons.  

2014. gada pirmajā pusē valsts brīvpusdienas nodrošināja 1.-2.klasei, pašvaldība 3.-4.klasei. No 

1.septembra valsts brīvpusdienas finansē 1.-3.klasei, pašvaldība nodrošina brīvpusdienas 4.-5 

klasei.  
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Darbs ar jaunatni Skrundas novadā balstīts uz trim pīlāriem – līdzdalība, iniciatīva, brīvprātīgais 

darbs. 2014. gadā Skrundā ieviesta vides aģentu kustība, ko ar Latvijas vides aizsardzības fonda 

atbalstu īstenoja vairāk kā piecdesmit jaunieši. 

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

aktivitāšu  skaita noturību visā novadā.  

Veiksmīga sadarbība pašvaldībai izveidojusies ar nevalstisko sektoru.  

Apstiprinātais Skrundas novada pašvaldības 2015. gada budžets var nodrošināt novada iestāžu 

funkcionēšanu un turpināt iesākto.  

2015.gada svarīgākie uzdevumi: 

-  Skrundas novada pašvaldības iedzīvotāju apmierinātība / neapmierinātība labas pārvaldības 

prakses un pieredzes īstenošanā, 

- izglītības un  iestāžu tīkla sistēmas sakārtošana un mūžizglītības pieejamība.  

-  infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides veicināšanai.  

 

FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 

 
2014. gada pārskata pašvaldības bilances kopsumma ir 16 449 786 EUR Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata 

periodu bilances kopsumma palielinājusies par 2 385 020 EUR. 

 
Skaidrojums par 2014. gada budžeta izpildi 

 

2014. gada budžeta izpildes rezultāts salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu palielinājies par 205 062 EUR, tai 

skaitā pamatbudžeta izpildes rezultāts samazinājies par 45 527 EUR, speciālā budžeta izpildes rezultāts palielinājies par 

240 010 EUR, ziedojumu un dāvinājumu  budžeta izpildes rezultāts palielinājies par 10 579 EUR. 

 

Pamatbudžets 

 

Grafiks Nr. 1 “Pamatbudžeta ieņēmumu izpilde salīdzinājumā ar 2013. gadu.” 

                 
 

Kopējie pamatbudžeta ieņēmumi 2014. gadā pēc uzkrāšanas principa sastāda 6 647 481 EUR un tas ir par 531 140 EUR 

jeb 8,68% vairāk kā iepriekšējā pārskata periodā. 

 

 Kā redzams grafikā Nr. 1  “Pamatbudžeta ieņēmumu izpilde salīdzinājumā ar 2013. gadu”, 2014. gadā palielinājušies 

ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa par 80 912 EUR jeb 4,8%. 
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Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi palielinājušies par 49 923 EUR  jeb 17,9%.  Tas saistīts ar īpašumu kadastrālās 

vērtības pieaugumu. 

 

Nenodokļu ieņēmumi palielinājušies par 50 693 EUR jeb 18,8%, tai skaitā palielinājumu veido ieņēmumi no 

uzņēmējdarbības un īpašuma - mantiskā  ieguldījuma Skrundas pašvaldības  kapitālsabiedrībās 10 383 EUR  jeb 4,4% 

un pašvaldības īpašumu atsavināšanas – 46 304 EUR  jeb 414,4%, taču samazinājušies ieņēmumi no valsts un 

pašvaldību nodevu iekasēšanas par 165 EUR  jeb 3,2%,  soda naudu ieņēmumi par 4 128 EUR jeb 37 % un pārējie 

nenodokļu ieņēmumi par 1 701 EUR jeb 74,2%.Soda naudu samazinājums saistīts ar  savlaicīgāku nekustamā īpašuma 

nodokļa nomaksu, savukārt pārējie nenodokļu ieņēmumi samazinājušies apdrošināšanas atlīdzību dēļ, kuras 2014. gadā 

saņemtas mazāk nekā iepriekšējā gadā. 

 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi samazinājušies par 143 829 EUR jeb 22,32 %. 

Samazinājums galvenokārt tāpēc, ka iepriekšējā pārskata gadā ieņēmumos tika atzītas lielākas summas no bez 

atlīdzības saņemtajiem pamatlīdzekļiem, pārējie maksas pakalpojumu ieņēmumi saglabājušies iepriekšējā gada līmenī. 

 

Valsts budžeta transfertu ieņēmumi palielinājušies par 492 008 EUR jeb 15,44%. Tai skaitā no valsts saņemto 

mērķdotāciju apjoms 2014. gadā samazinājies par 36 101 EUR jeb 2,43%. 

Par 573 938 EUR jeb 136.26% palielinājušies  ieņēmumi no  Eiropas   Savienības līdzfinansēto projektu realizācijas 

pašvaldībā. 2014. gadā uzsākts vērienīgs  tranzīta ielas rekonstrukcijas projekts 3,7 miljonu apmērā, kas noslēgsies 

2015. gadā, tādēļ arī tik ievērojams ieņēmumu pieaugums. 

Par 59 009 EUR jeb 5,46% palielinājusies dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. 

 

Pašvaldību budžeta transfertu ieņēmumi palielinājušies par 1 433 EUR jeb 2,57%, nedaudz pārsniedzot iepriekšējā gada 

ieņēmumu apjomu. 

 

Grafiks Nr. 2 “Pamatbudžeta izdevumu izpilde atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kategorijām salīdzinājumā ar 2013. 

gadu.” 

 

 
 

Kopējie pamatbudžeta izdevumi pēc uzkrāšanas principa  2014. gadā sastāda 6 111 637 EUR, kas ir par 576 667 EUR 

jeb 10,42% vairāk nekā iepriekšējā gadā. 

 

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

2013. gadu”, tad 2014. gadā palielinājušies izdevumi atlīdzībai par 188 380 EUR jeb 7,06%. Tas saistīts ar minimālās 

algas paaugstināšanu 2014. gadā, kā arī jaunām amatu vietām pašvaldības policijā  (policijas inspektors), izglītības 
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iestādēs (2 sociālie pedagogi, psihologs) un sociālās aprūpes iestādēs (aprūpētāji, asistenti cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām). 

 

2014. gadā palielinājušies izdevumi par pakalpojumiem un preču iegādi par 222 559 EUR jeb 14,30%. Pieauguma 

pamatā ir pakalpojumu apmaksa, kas saistīta ar pašvaldības nekustamā īpašuma uzturēšanu – veikti kosmētiskie 

remonti izglītības iestādēs – gaiteņu grīdu remonti, durvju, logu  nomaiņas, apkures radiatoru maiņa, bērnudārza katlu 

mājas vecā skursteņa demontāža. Skrundas pilsētā remontētas gājēju ietves, atjaunots stāvlaukums un kāpnes pie 

Skrundas vidusskolas. 

2014. gadā pieaugušas izmaksas par pašvaldības objektu tehnisko un ugunsdrošības apsardzi, jo signalizācijas ierīkotas 

praktiski visās pašvaldības iestādēs. Skolās ierīkotas videonovērošanas sistēmas. 

Preču iegādes izmaksas saglabājušās iepriekšējā gada līmenī. 

 

Pašvaldības aizņēmumu procentu nomaksai izdevumi samazinājušies par 3 895 EUR jeb 24,5%. Tas saistīts ar pēdējos 

gados ņemto Valsts Kases aizņēmumu mazajām procentu likmēm. 

 

Sociālo pabalstu izmaksas kopumā palielinājušās par 3 468 EUR jeb 1,71%. 2014. gadā ievērojami tika samazināts 

bezdarbnieku nodarbinātības valsts programmās iekļauto cilvēku skaits, līdz ar to  par 30 538 EUR samazinājies 

bezdarbniekiem izmaksāto stipendiju, kuras finansēja valsts budžets,  apjoms. Savukārt par 14 451 EUR  ir  pieauguši 

izdevumi  iedzīvotājiem dzīvokļa pabalstam, kā arī par 20 071 EUR palielinājušies sociālie izdevumi par iedzīvotāju 

aprūpi mājās. Šie  papildus izdevumi tiek finansēti no pašvaldības budžeta. 

  

Uzturēšanas izdevumu transferti  palielinājušies  par 11 236 EUR jeb  16,60%. Tai skaitā par 9 748 EUR pieauguši 

transferti citām pašvaldībām savstarpējos norēķinos  par izglītības un sociālajiem pakalpojumiem, kā arī 1 500 EUR 

pārskaitīti Kurzemes plānošanas reģionam. 

 

Pamatkapitāla veidošanas izdevumi palielinājušies par 33 863 EUR jeb 3,44%. Izdevumu pieaugumu veido aprēķinātais 

nolietojums pamatlīdzekļiem un nemateriālajiem ieguldījumiem, kā arī izslēgtie pamatlīdzekļi un nemateriālie 

ieguldījumi. 

 

Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti iepriekš, pieauguši par 123 397 EUR jeb 325,14%. Tos 116 121 EUR apmērā 

veido pašvaldības kapitālsabiedrības pārskata gada zaudējumi, kā arī izdevumi nedrošu debitoru parādu norakstīšanai 

un uzkrājumu veidošanai. 

 

Grafiks Nr. 3 “Pamatbudžeta izpilde atbilstoši funkcionālajām kategorijām salīdzinājumā ar 2013. gadu.” 

 
 

Kā redzams grafikā Nr. 3 “Pamatbudžeta izpilde atbilstoši funkcionālajām kategorijām salīdzinājumā ar 2013. gadu” 

izdevumi vispārējiem valdības dienestiem samazinājušies par 78 352 EUR jeb 9,84%. Šis samazinājums saistīts ar 
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funkcionālo kategoriju maiņu 2014. gada  pašvaldības budžeta plānošanā un izpildē. Konkrēti –būvvaldes izdevumi līdz 

šim tika uzskaitīti pie administrācijas izdevumiem, savukārt aizņēmumu procentu samaksa tika sadalīta pa katru 

atbilstošo funkciju. No 2014.gada būvvaldes izdevumi tiek plānoti un uzskaitīti pie “Ekonomiskās darbības”, savukārt 

aizņēmumu procentu un apkalpošanas maksas tiek plānotas un uzskaitītas “Vispārējo valdības dienestu” sadaļā 

“Pašvaldības budžeta parāda darījumi”. 

 

Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumi 2014.gadā palielinājušies par 20 040 EUR jeb 35,2%, jo pašvaldības 

policija tika papildināta ar  vienu amata vietu. 

 

Ekonomiskās darbības izdevumi palielinājušies par 37 767 EUR jeb 50,8%. Kā jau minēts, no 2014. gada šajā 

funkcionālajā kategorijā tiek uzskaitīti būvvaldes izdevumi.  

 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā izdevumi palielinājušies par 345 023 EUR jeb 34,09%.Pieauguši izdevumi par 

pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, sakārtošanu, remontēšanu, tai skaitā par dzīvokļiem, kurus ilgstoši 

nevar izīrēt un kuru skaits nemitīgi palielinās. Pieauguši arī izdevumi par ielu apgaismošanu, jo lauku pagastos iespēju 

robežās tiek atjaunotas un remontētas ielu apgaismes līnijas. 

 

Veselības jomā izdevumi palielinājušies  par 27 076  EUR jeb 10,58%. Tā pamatā ir minimālās algas pieaugums, kā arī 

atlīdzības pieaugums jaunu amata vietu apmaksai.  

 

Izdevumi pēc uzkrāšanas principa  atpūtai un kultūrai 2014. gadā palielinājušies par 14 154 EUR jeb 3,4% . 

 

Izdevumi izglītībai palielinās katru gadu. Arī 2014. gadā izdevumi izglītības funkciju nodrošināšanai palielinājušies par 

112 284 EUR jeb 4,71%. 

 

Sociālās aizsardzības budžeta izdevumi palielinājušies par 98 675 EUR jeb 18,35%.Tai skaitā par 33 493 EUR ir 

pieauguši uzturēšanas izdevumi Valtaiķu aprūpes namam (atlīdzība saistībā ar minimālās algas pieaugumu, veiktie 

telpu remontdarbi), par 12 896 EUR pieauguši uzturēšanas izdevumi alternatīvās aprūpes centram (atlīdzība, 

pakalpojumu apmaksa),  bet par  52 286 EUR pieauguši izdevumi sociālajam dienestam (atlīdzība, sociālo pabalstu 

izmaksa, sociālie transferti citām pašvaldībām). 

 

Grafiks Nr. 4 “2014. gada konsolidētā pamatbudžeta izdevumu pa funkcionālajām kategorijām procentuālais 

sadalījums”. 

 

 
Kā redzams grafikā Nr. 4, tad 2014. gada pamatbudžeta lielākos izdevumus veido izdevumi izglītības funkciju 

nodrošināšanai – 41% no kopējā budžeta un izdevumi teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 22% . 
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Sabalansējot 2014. gada ieņēmumus un izdevumus, pamatbudžeta izpildes rezultāts dod ieņēmumu pārsniegumu par 

izdevumiem + 535 844 EUR, kas,  tāpat kā 2013. gadā,  ir pozitīvs rādītājs. 

 

 

Speciālais budžets 

 

Pēc finanšu uzkrāšanas principa Skrundas novada pašvaldības  speciālā budžeta ieņēmumi 2014. gadā sastāda 117 816 

EUR, t.i. par 5 847 EUR jeb 4.7 % mazāk kā 2013. gadā. Tas saistīts ar valsts budžeta transfertu  autoceļu uzturēšanai 

dotācijas samazināšanos.  

 

Speciālā budžeta izdevumi pēc uzkrāšanas principa  2014. gadā sastāda 211 987 EUR, tas ir par  245 858 EUR jeb 

53.7% mazāk nekā 2013. gadā. Lielāko izdevumu daļu   sastāda pamatlīdzekļu nolietojums, kas  2014. gadā 

samazinājies, jo daudzi objekti 100 % nolietojušies jau iepriekšējos gados. 

 

Sabalansējot 2014. gada speciālā budžeta ieņēmumus un izdevumus, speciālā budžeta izpildes rezultāts dod izdevumu 

pārsniegumu par ieņēmumiem  - 94 171 EUR  un ir negatīvs rādītājs, tāpat kā 2013. gadā. 

 

Ziedojumi un dāvinājumi 

 

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi 2014. gadā pēc uzkrāšanas principa  ir   palielinājušies par 2 229 EUR  jeb 42,87 

% un sastāda  7 428 EUR. Ziedojumu ieņēmumi nav prognozējami, tādēļ neatstāj būtisku ietekmi uz pašvaldības 

budžetu. 

 

Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem  2014. gadā sastāda 9 311 EUR, kas ir par 8 350 EUR  jeb 47,28 % mazāk 

nekā 2013. gadā. Tas saistīts ar  2013. gada VAS “Latvenergo “  akciju, kas caur pašvaldību sociālajiem dienestiem 

ziedoja mazturīgajiem  iedzīvotājiem elektroenerģijas apmaksas kartes. 2014. gadā šādu pasākumu nebija. 

 

Sabalansējot 2014. gada ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumus un izdevumus, budžeta izpildes rezultāts dod izdevumu 

pārsniegumu par ieņēmumiem – 1 883 EUR un ir negatīvs rādītājs, tāpat kā  2013. gadā. 

 

 

Kreditori 

 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu kreditoru kopsumma palielinājusies  par 1 945 231 EUR. 

 

Pasīvs 

Uz pārskata 

perioda 

beigām 

Uz 

pārskata 

gada 

sākumu 

Izmaiņas 

( +, - ) 

1 3 4 5 

 Kreditori - kopā 3 009 041 1 063 810 1 945 231 

1. Ilgtermiņa saistības 1 560 606 516 108 1 044 498 

1.1. Ilgtermiņa aizņēmumi 1 557014 511 858 1 045 156 

1.1. Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi  3 592 4 250 -658 

 Īstermiņa saistības 1 448 435 547 702 900 733 

2.1. Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 211 349 199 370 11 979 

2.2. Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 413 791 62 571 351 220 

2.3. Īstermiņa uzkrātās  saistības 164 190 133 780 30 410 

2.4.Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem. 1 042 - 1042 

2.5. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 65 662 37 924 27 738 

2.6. Pārējās īstermiņa saistības - 14 664 -14 664 

2.7 Nākamo periodu  ieņēmumi 592 401 99 393 493 008 

2.8.1.Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi. 6 097 6 346 -249 

2.8.2.Avansā saņemtie transferti 586 304 93 047 493 257 

 

 

 

Aizņēmumi 

 

Skrundas novada pašvaldības ņemtā aizņēmuma ilgtermiņa daļas atlikums uz pārskata perioda beigām EUR 1 557 014. 

Kopējais aizņēmuma daļas atlikums EUR 1 768 363, īstermiņa daļa EUR 211 349. 
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 2014. gada 21. oktobrī  Skrundas novada pašvaldība  noslēdza līgumu par aizņēmumu saņemšanu no Valsts 

kases EUR 261 167 ”Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas kultūras 

namā. 

 2014. gada 6. novembrī Skrundas novada pašvaldība noslēdza līgumu par aizņēmumu saņemšanu no Valsts 

kases EUR 3 283 511 „Ventas un Liepājas ielas(A9) rekonstrukcija Skrundā.  

 2014. gada 20. novembrī Skrundas novada pašvaldība noslēdza  līgumu par aizņēmumu saņemšanu no Valsts 

kases EUR 394 709 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas 

vidusskolā”. 

 2014. gada 20. novembrī Skrundas novada pašvaldība noslēdza līgumu par aizņēmuma saņemšanu no Valsts 

kases EUR 261 828 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīkrāces pamatskolā. 

 2014. gada 29. janvārī Skrundas novada pašvaldība noslēdza līgumu par aizņēmumu saņemšanu no Valsts 

kases EUR 68 430 ”Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas vidusskolā. 

 2014. gada 29. decembrī Skrundas novada pašvaldība noslēdz līgumu par aizņēmumu saņemšanu no Valsts 

kases EUR 8 885 ”Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīkrāces pamatskolā. 

Atlikums-aizņēmuma īstermiņa daļa EUR 211 349, palielinājums EUR 11 979. 

  

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem-pārskata gadā palielinājies par EUR 280 826, jo tika 

siltinātas Skrundas vidusskolas un Nīkrāces pamatskola, rekonstruēts Ventas un Liepājas iela (A9). Lielāko kreditoru 

summu sastāda EUR 97 193 SIA Saldus Ceļinieks par ielas rekonstrukciju, EUR 141 683 SIA Pretpils par Skrundas 

vidusskolas un Nīkrāces pamatskolas siltināšanu, EUR 2 083 SIA Sabiedriskais autobuss par skolēnu pārvadājumiem, 

EUR 4 799 Skrundas profesionālā vidusskola par brīvpusdienām, EUR 118 046 SIA Latvijas Energoceltnieks par 

Skrundas kultūras nama siltināšanu un pārējās saistības EUR 38 430. 

 

Postenī „Īstermiņa uzkrātās saistības” iekļauti šādi aprēķini: 

 

Pa veidiem 31.12.2014.  

EUR 

31.12.2013. 

EUR 

Izmaiņas (+ ; -) 

EUR 

Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem 35 576 13 195 22 381 

Procentu maksājumi par aizņēmumiem 3125 3 581 -456 

Norēķini ar darbiniekiem uzkrājumi 

neizmantotiem atvaļinājumiem t.sk. atvaļinājuma 

nauda 

101 775 94 504 7 271 

VSAOI 23 714 22 500 1 214 

Kopā 164 190 133 780 30 410 

 

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem 

 

Nodokļa veids 

Atlikums  uz 

01.01.2014 

EUR 

Aprēķināts 

2014.gadā 

EUR 

Samaksāts 

2014.gadā 

EUR 

Atlikums 

31.12.2014. 

EUR 

Norēķini par darba samaksu  2 260 553 2 259 511 1 042 

 

 

Norēķini par nodokļiem 

 

Nodokļa veids 

Atlikums  

uz 

01.01.2014. 

 

Aprēķināts 

2014.gadā 

EUR 

Aprēķinātas 

soda naudas 

un kavējuma 

naudas 

EUR 

Samaksāts 

2014.gadā 

EUR 

Atlikums 

31.12.2014. 

EUR 

Pievienotās vērtības nodoklis 1 631 490 384 2 444 083 47 934 

Sociālās apdrošināšanas 

iemaksas 

20 579 771 919 507 782 563 10 442 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 15 701 369 950 1 035 379 415 7 271 

Dabas resursu nodoklis 13 53  51 15 

Kopā: 37 924 1 632 306 1 544 1 606 112 65 662 
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Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 

 

N. 

p. 

k 

Nākamo periodu ieņēmumu veids (ja ES 

projekts, tad projekta nosaukums un līguma Nr.) 

Saistību summa 

uz 31.12.2014. 

EUR 

Īstermiņa 

sastāvā 

summa 

EUR 

Ilgtermiņa 

sastāvā summa 

EUR 

1. Nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 5 367 5 367 - 

2. Aprēķinātā nolietojuma daļa skatu tornim 379 33 346 

3. Ieņēmumi par saņemtajiem ziedojumiem un 

dāvinājumiem Rudbāržu internātpamatskolas-

rehabilitācijas centram. 

3 213 696 2 517 

4. Samaksātā telpu noma par 2014. gadu 1 1 - 

Kopā  8 960 6 097 2 863 

 

 

1. Avansa maksājums Ventas un Liepājas ielas 

rekonstrukcijai. 

406 998 406 998 - 

2. Projekts “mana sociālā atbildība” 

Nr.LLIV-322 

4 455 4 455 - 

3. Avansa maksājums Skrundas kultūras nama 

siltināšanai. 

18 176 18 176 - 

4. Avansa maksājums par Nīkrāces skolas 

siltināšanu. 

23 646 23 646 - 

5. Avansa maksājums Skrundas skolas siltināšanai. 44 133  44 133 - 

6. LR Izglītības un zinātnes ministrija (par 

brīvpusdienām un dotāciju pašvaldības pamata 

un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksai 

6 606 6 606 - 

7. Avansa maksājums elektromobiļu iegādei. 18 500  18 500 - 

8. Autoceļu konta atlikums speciālā budžetā. 37 220 37 220 - 

9. Asistentu pakalpojumu atlikums. 341 341 - 

10. Dzesēšanas iekārtu iegāde. 8 573 8 573 - 

11. Dotācija pedagogu darba samaksai un VSAA 

obligātajām iemaksām. 

17 180 17 180 - 

12. Dotācija pedagogu darba samaksai Skrundas 

mūzikas skolai. 

473 473 - 

Kopā  586 304 586 304 - 

 

Nākamo periodu ieņēmumi tiks atzīti pārskata perioda ieņēmumos, aprēķinātā nolietojuma daļa skatu tornim 13 gadu 

laikā, aprēķinātā nolietojuma daļa ziedotiem pamatlīdzekļiem-5 gadu laikā, pārmaksas tiks atzītas ieņēmumos 2015. 

gadā. 

 

Konsolidācijas pamatprincipi 

 

Konsolidējot darījumus 2014. gada pārskatā konsolidēti šādi posteņi, šādā apjomā: 

 

Ieņēmumi 

 

Posteņa nosaukums 

Pēc naudas plūsmas 
Izpilde pēc uzkrāšanas 

principa 

Klasifikācijas 

kods 

Summa 

EUR 

Klasifikācijas 

kods 

Summa 

EUR 

Pamatbudžeta ieņēmumi – saņemtās  budžeta 

mērķdotācijas izglītības funkciju nodrošināšanai 

19.3.0.0 501 076 18.6.2.0 501 076 

Pamatbudžeta ieņēmumi – ieņēmumi sociālās 

palīdzības nodrošināšanai 

19.3.0.0  391 762 19.3.0.0. 321 618 

Pamatbudžeta ieņēmumi – maksa par personu 

uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 

21.3.9.1. 15 336 21.3.9.1. 15 336 

Kopā  909 174  838 030 
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Izdevumi 

 

Posteņa nosaukums 
Funkcionālā 

kategorija 

Pēc naudas 

plūsmas 

klasifikācijas 

kods 

Summa 

EUR 

Pēc 

uzkrāšanas 

principa 

klasifikācijas 

kods 

Summa, EUR 

Pamatbudžeta izdevumi – 

Skrundas veselības un sociālās 

aprūpes centrs 

Veselība 7230 142 847 7230 71 703 

Pamatbudžeta izdevumi – 

Rudbāržu sanatorijas 

internātpamatskolai 

Izglītība 7230 501 076 7230 501 076 

Pamatbudžeta izdevumi 

pašvaldības aģentūra „Sociālais 

dienests” 

Sociālā 

aizsardzības 

7230 249 915 7230 249 915 

Pamatbudžeta izdevumi 

pašvaldības aģentūra „Sociālais 

dienests” 

Sociālā 

aizsardzība 

6412 15 336 6412 15 336 

Kopā   909 174  838 030 

 

Savstarpējie darījumi ar Skrundas novada pašvaldības budžeta iestādēm  

 

Ieņēmumi 

 

Posteņa 

nosaukums 

Prasību 

atlikums 

uz gada 

sākumu 

 

Pēc uzkrāšanas principa Pēc naudas plūsmas Prasību 

atlikums 

uz 

pārskata 

gada 

beigām 

Iestādes 

nosaukums 

ar kuru 

notika 

savstarpējais 

darījums 

Klasifikāci

jas kods 

Summa 

EUR 

Klasifikāci

jas kods 

Summa 

EUR 

Pašvaldības 

budžeta 

transferti  

-       

Saņemtie 

transferti no 

Skrundas novada 

domes 

- 19.3.0.0. 249 915 19.2.3.0. 249 915 - Pašvaldības 

aģentūra 

Sociālais 

dienests 

Saņemtie 

transferti no 

Skrundas novada 

domes 

- 19.3.0.0. 71 703 19.2.3.0. 142 847 - Skrundas 

veselības un 

sociālās 

aprūpes 

centrs 

Saņemtie 

transferti no 

Skrundas novada 

domes 

- 19.3.0.0 501 076 18.6.2.0. 501 076 - Rudbāržu 

sanatorijas 

internātpama

tskola 

Saņemtie 

transferti no 

pašvaldības 

aģentūras 

Sociālais dienests 

- 193.0.0. 639 19.2.3.0. 639 - Aprūpes 

nams  

„Valtaiķi” 

Maksas 

pakalpojumi un 

citi pašu 

ieņēmumi 

- 2.1.3.9.1. 14 697 2.1.3.9.1. 14 697 - Skrundas 

novada  

pašvaldības 

„Sociālais 

dienests” 

Kopā -  838 030  909 174 -  
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Izdevumi 

 

 

Posteņa 

nosaukums 

Prasību 

atlikums 

uz gada 

sākumu 

 

Pēc uzkrāšanas principa Pēc naudas plūsmas Prasību 

atlikums 

uz 

pārskata 

gada 

beigām 

Iestādes 

nosaukums 

ar kuru 

notika 

savstarpējais 

darījums 

Klasifikāci

jas kods 

Summa 

EUR 

Klasifikāci

jas kods 

Summa 

EUR 

Pašvaldības 

budžeta izdevuma 

transferti  

- 7230 71 703 7230 142 847 - Skrundas 

veselības un 

aprūpes 

centrs 

Pašvaldības 

budžeta izdevuma 

transferti 

- 7230 501 076 7230 501 076 - Rudbāržu 

sanatorijas 

internātpama

tskola 

Pašvaldības 

budžeta izdevuma 

transferti 

- 7230 249 915 7230 249 915 - Skrundas 

novada 

pašvaldības 

„Sociālais 

dienests” 

Pārējā sociālā 

palīdzība 

- 6412 14 697 6412 14 697 - Skrundas 

novada 

„Sociālais 

dienests” 

Pārējā sociālā 

palīdzība 

- 6412 639 6412 639 - Aprūpes 

nams  

„Valtaiķi” 

Kopā -  838 030  909 174 -  

 

 

ZEMBILANCE 

 

 

Zembilances 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

( + ,  -) 

1 3 4 5 

 Nomātie aktīvi 124 943 19 315 105 628 

Zembilances aktīvi 80 562 77 485 3 077 

Iespējamie aktīvi  1 800 (-1 800) 

Saņemamās soda un kavējuma naudas 23 664 18 788 4 876 

 Citi zembilances aktīvi 56 898 56 898 0 

Zembilances pasīvi 2 652 040 1 640 123 1 011 917 

Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par 

ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku 

instrumentu finansētajiem projektiem 

 11 562 (-11 562) 

Nākotnes maksājumi un maksājumi saskaņā ar līgumiem un 

vadības lēmumiem par ilgtermiņa ieguldījumu un speciālā 

militārā inventāra iegādi un izveidošanu,  izņemot tos, kas 

noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības 

politikas instrumentu finansētajiem projektiem 

1 859 139 1 097 787 761 352 

Saņemtie, bet neapmaksātie avansa attaisnojuma dokumenti. 60  60 

Nākotnes nomas maksājumi 2 494 4 286 (1 792) 

Izsniegtie galvojumi 790 347 526 488 263 859 

 

Postenī ”Nomātie aktīvi” ir zemes noma privātpersonām EUR 20 735 un nedzīvojamā telpu noma fiziskām un 

juridiskām personām EUR 100 052, nomā saņemtā datortehnika no Izglītības un Zinātnes ministrijas Rudbāržu 

internātpamatskolas-rehabilitācijas centram EUR 4 156. 
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Postenī „saņemamās soda un kavējuma naudas” ir aprēķinātā soda un kavējuma nauda par nekustamā īpašuma nodokli 

uz 31.12.2014. EUR 23 664. 

 

 

N. 

p. 

k. 

Zembilances posteņa veids 

Summa uz 

31.12.2014. 

EUR 

Atšifrējums (patapinājuma līguma 

(dokumenta) Nr., iestādes, organizācijas, 

uzņēmuma nosaukums) 

1. Datortehnika, Publisko internetu 

pieejas punkts, Nīkrāce 

6 345 PL Nr.24/08-PIPP, Kurzemes reģiona 

attīstības aģentūra, Biedrība 

2. Datorgaldi, Publisko internetu 

pieejas punkts, Nīkrāce 

1 368 PL Nr.24/08-PIPP, Kurzemes reģiona 

attīstības aģentūra, Biedrība 

3. Datortehnika Antuļu bibliotēkā 6 422 Nr. 232.1.-560/2007/BMGF, Kultūras 

informācijas sistēmas, VA 

4. Datortehnika Bērnu bibliotēkā 11 569 Nr. 232.1.-560/2007/BMGF, Kultūras 

informācijas sistēmas, VA 

5. Datortehnika Lielā bibliotēkā 11 569 Nr. 232.1.-560/2007/BMGF, Kultūras 

informācijas sistēmas, VA 

6. Datortehnika Nīkrāces bibliotēkā 9 181 Nr. 232.1.-560/2007/BMGF, Kultūras 

informācijas sistēmas, VA 

7. Datortehnika Rudbāržu bibliotēkā 10 444 Nr. 232.1.-560/2007/BMGF, Kultūras 

informācijas sistēmas, VA 

 Zembilances aktīvi kopā 56 898  

 

PII „Liepziediņš” katlu mājas pārbūve, rekonstrukcija EUR 15 527, Ventas Liepājas (A9) ielas rekonstrukcija EUR 

1 835 435 Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” (VSAC) ēkas pirmā 

stāva renovāciju par EUR 8 177. 

Postenī saņemtie, bet neapmaksātie avansa rēķini ir EUR 60 par mājas lapas uzturēšanu O.Kalpaka skolai. 

 

Postenī „Nākotnes nomas maksājumi” EUR 2 494 sastāda zemes noma, uz kuras atrodas pašvaldības dzīvojamās ēkas. 

 

Postenī 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 71 374 
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PERSONĀLS 

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

 
 Veicot pašvaldības administratīvās pārvaldes kapacitātes celšanu un resursu efektīvu 

izmantošanu, izdevumu samazināšanu un iedzīvotāju apkalpošanas kvalitātes celšanu, ir izveidots 

klientu apkalpošanas centrs (turpmāk - KAC) Skrundas novada pašvaldības administratīvajā ēkā. 

KAC tiek sniegta informācija un atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem un iesniegumiem, koordinēts 

darbs pašvaldības speciālistu un pašvaldības apmeklētāju sadarbībai. 

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 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 KAC, 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 „AUDIT ADVICE” (licence Nr.134), atbildīgā 

zvērinātā revidente Biruta Novika (sertifikāts Nr.106). Noslēdzot 2014.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 2014. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas 

plūsmām 2014. 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 2014. gadu un nav atklājuši būtiskas neatbilstības starp 

šajā vadības ziņojumā un 2014. gada konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu 

informāciju. (Skatīt Pielikumu Nr.1.) 

 

DOMES LĒMUMS PAR 2014. 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 25.jūnija domes sēdē (Prot.Nr. 11,1.§) (Skatīt 

Pielikumu Nr.2 ). 
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          PIELIKUMS Nr.1. 

 
NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

Rīgā 
 

Dokumenta datums ir tā 
elektroniskās 

parakstīšanas laiks 

 
 
                 

  
 
   Nr. KSN-14-20/RZ 

 
 

 
Skrundas novada domei 
Ziņojums par konsolidēto finanšu pārskatu 
 
Mēs esam veikuši SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2014. gada 
konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Revidētais konsolidētais 2014. gada finanšu pārskats ietver: 

 2014. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr. 1 "Bilance",  

 2014. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr. 4-3,  

 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2014. gadu – veidlapa Nr. 4-1, 

 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2014. 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, finanšu pārskata 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. 
 
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 
konsolidētā 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. 
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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 2014. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības 
finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2014. 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 2014. gadu, kas atspoguļots konsolidētā gada pārskata 
sadaļā Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 
2014. gada konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju. 
 
 
SIA „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. 

 

 


