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PAMATINFORMACIJA
Pašvaldības nosaukums

Skrundas novada pašvaldība

Pašvaldības kods saskaņā ar LR 6209000
Administratīvo teritoriju un
Teritoriālo vienību vienoto
Klasifikatoru (ATVK)
Novada platība
Nodokļu maksātāja
reģistrācijas numurs
Adrese

555,39 km2
90000015912
Raiņa ielā 11, Skrunda, Skrundas novads,
LV – 3326

Domes deputāti

Aldis Zalgauckis, Aivars Sebežs, Ivo Bārs, Loreta
Robežniece, Juris Jaunzems, Ainārs Zankovskis, Ivars
Grundmanis, Gunta Stepanova,Aivars Rudzroga,
Dzintars Ankevics, Inese Ivāne, Valdis Pakulis,
Andrejs Salmins, Benita Lielāmere (līdz 29.03.2018.)
Valters Farnasts (no 29.03.2018.).

Domes priekšsēdētāja

Loreta Robežniece

Konsolidētajā finanšu
pārskatā ietverti sekojošu
iestāžu gada finanšu pārskati

1. Skrundas novada pašvaldība;
2. Pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”.

Pārskata periods

01.01.2018. – 31.12.2018.

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

2018. Gadā notikušas 16 domes sēdes ( 12 kārtējās, 4 ārkārtas ), kurās kopā pieņemti 234
lēmumi.
2018. gadā Skrundas novada pašvaldības Domē darbojās šādas komitejas:
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu (vad. Gunta Stepanova),
attīstības (vad. Ivars Grundmanis),
finanšu (vad. Loreta Robežniece).
2018. gadā Skrundas novada pašvaldībā darbojās šādas komisijas:
vēlēšanu komisija,
administratīvā komisija,
administratīvo aktu strīdu komisija,
iepirkumu komisija,
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dzīvokļu komisija,
pašvaldības dzīvokļu privatizācijas komisija,
īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisija,
arhīva ekspertu komisija,
ceļu fonda komisija,
pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisija,
Kuldīgas novada un Skrundas novada civilās aizsardzības komisija,
bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas komisija Skrundas pirmsskolas izglītības
iestādē “Liepziediņš”,
medību koordinācijas komisija,
darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija,
pedagogu profesionālās pilnveides programmu saskaņošanas komisija,
bērnu un jauniešu nometņu un radošo darbnīcu projektu izvērtēšanas komisija,
interešu izglītības jautājumu, programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales kārtības
komisija,
pedagoģiski medicīniskā komisija,
starpinstitucionālās sadarbības komisija,
komisija atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbiem.
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,
Nīkrāces pamatskola,
Skrundas mūzikas skola,
Skrundas kultūras nams,
Skrundas pilsētas bibliotēka,
Skrundas bērnu bibliotēka,
Nīkrāces bibliotēka,
Rudbāržu bibliotēka,
Antuļu bibliotēka,
Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs,
Aprūpes nams “Valtaiķi”.
Pēc PMLP datiem uz 2018. gada 9. janvāri novadā dzīvo 5146 iedzīvotāji. Iedzīvotāju
skaitam ir tendence samazināties. Gada laikā iedzīvotāju skaits samazinājies par 87 iedzīvotājiem.
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Pēc Skrundas dzimtsarakstu nodaļas datiem 2018. gadā reģistrēts 31 jaundzimušais, kas ir
par astoņiem mazāk kā pērn. Reģistrēti miruši 67 Skrundas novada iedzīvotāji, noslēgtas 42
laulības.
Reģistrētais bezdarba līmenis gada sākumā bija 7%, sastādot kopējo bezdarbnieku skaitu
203 cilvēkus.
Skrundas novadā ar brīvpusdienām nodrošināti bērni no piecgadīgo grupas līdz 9. klasei.
Pašvaldība turpinās nodrošināt skolēnu pārvadājumus, saistītus ar izglītības iestāžu apmeklēšanu.
Samazinoties skolēnu skaitam Jaunmuižā, 2018. gadā pieņemts lēmums par Jaunmuižas
pamatskolas slēgšanu.
Plānveidīgi turpinām sakārtot izglītības iestāžu infrastruktūru. Kā prioritāti izvirzot
pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” ēkas, iekšējo komunikāciju, energoefektivitātes un
telpu pielāgojumu bērniem no pusotra gada vecuma. 2018. gadā sākta pirmsskolas izglītības
iestādes ēkas rekonstrukcija.
Skrundas novadā turpināsies siltumtrašu un katlu māju rekonstrukcija, lai pēc
rekonstrukcijas būtu iespēja nodrošināt siltuma padevi katrai no ēkām pēc nepieciešamības un
samazināt trases siltuma zudumus.
Turpinās energoefektivitātes projektu realizēšana divām ēkām Rudbāržu pagastā.
Uzsākta sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana ģimenēm ar bērniem un ģimenēm, kurās
aug bērns invalīds, un personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Ceļu un ielu uzturēšanā finanšu līdzekļi 2018. gadā saglabājušies iepriekšējā gada līmenī,
finanšu līdzekļu apjoms ļauj veikt ikdienas uzturēšanas darbus. Rūpīgi izvērtējot ceļu stāvokli,
novadā plānveidīgi tiek sakārtoti ceļu segumi. Lai investīciju piesaisti padarītu aktīvāku un
plānveidīgu, kā arī efektīvāk izlietotu pieejamos ierobežotos finanšu līdzekļus, turpinās sadarbība ar
LIAA un biznesa inkubatoru Kuldīgā. Sakārtota degradētā teritorija vairāk kā 12 ha platībā, lai
organizētu uzņēmējdarbības laukumu.
Lai uzņēmējiem nodrošinātu nepieciešamo enerģijas jaudu, A/S “Sadales tīkls” turpina
110/20 kV (kilovoltu) apakšstacijas "Skrunda" izbūvi, kuru plānots pabeigt 2019. gadā.
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.
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Lai kvalitatīvāk un efektīvāk sniegtu sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, kā arī
veiksmīgāk organizētu sociālo darbinieku darbu, Skrundas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais
dienests” uzsācis pakalpojumu pilnveidošanu Nīkrācē, izmantojot saieta nama telpu iespējas.
Bezdarbnieki izmantojuši iespējas Nodarbinātības valsts aģentūrā piedalīties
pārkvalifikācijas kursos, darba meklējumos. Pieaug pieprasījums pēc veselības un veco ļaužu
aprūpes. Atbalstu senioru dzīves atvieglošanai turpina sniegt sociālais pakalpojums “Aprūpe
mājās”, kas deleģēts Latvijas Samariešu apvienībai.
Projekti
Kāpšanas torņa izveide un ekipējuma iegāde Nīkrāces pamatskolas sporta un tūrisma
pulciņam sadarbībā ar biedrību “Bites”.
Latvijas Lietuvas pārrobežu programmā realizēti projekti – Dabas tūrisms visiem un
Apmeklē Ventas upi.
Veselības veicināšanas pasākumi Skrundas novadā 1. kārta.
Latvijas lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam uzsākta grants ceļu izbūve,
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
Attīstot infrastruktūras sakārtošanu un atbalstot mazos uzņēmējus, izbūvēts tirgus
laukums Skrundā, sakārtots Ventas kalns, izveidojot ģimenēm draudzīgu brīvā laika pavadīšanas
vidi, atjaunots asfalta segums Liepu ielā Rudbāržos, sakārtots parks Raņķu pagastā.
Iesaistoties projektā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas
(DI) plānu īstenošanai Skrundas novada Nīkrāces pagastā, tiks izveidots grupu dzīvoklis 6
personām, organizētas specializētās darbnīcas 9 personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT)
un tiks pilnveidots dienas centrs 10 personām ar GRT.
2018. gadā turpinām sadarbību ar Aizsardzības ministrijas struktūrām par sadarbības
iespējām.
Veiksim pasākumus pašvaldības sniegto pakalpojumu uzlabošanā.
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FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI
Par Skrundas novada konsolidētā 2018. gada pārskatu
Bilances posteņu atšifrējumi un skaidrojumi
2018. gada konsolidētā gada pārskata bilances kopsumma ir EUR 17 136 862. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata
periodu bilances kopsumma palielinājusies par EUR 459 376.
AKTĪVS
1. Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Aktīvs
1
Nemateriālie ieguldījumi kopā ( 1.+2.+3.)
1. Attīstības pasākumi un programmas
2. Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un
tamlīdzīgas tiesības
3. Pārējie nemateriālie ieguldījumi

Piezīmes
Nr.
2
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

Uz pārskata
perioda
beigām
3
43 780
24 224
10 447

Uz pārskata
perioda
sākumu
4
43 377
33 356
5 381

9 109

4 640

Izmaiņas
(+,-)
5
403
(9 132)
5 066
4 469

Piezīme 1.1.1.
Attīstības pasākumi un programmas
Pārskata gadā salīdzinot ar iepriekšējo periodu attīstības pasākumi un programmas kopsumma ir samazinājusies par
EUR 9 132 jeb 27.38 % sakarā ar nolietojuma aprēķināšanu 2018. gadā.
Piezīme 1.1.2.
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas zīmes, palielinājusies par EUR 5 066 jeb 94.15 %, jo
iegādātas datorprogrammas par EUR 4 486, papildināta elektronisko dokumentu aprites programma EDUS
EUR 1 815 ar e-adrešu pieslēgšanu. Iegādātas divas papildus licences programmā EDUS par EUR 459.
Pamatlīdzekļi
Aktīvs
1
Pamatlīdzekļi – kopā (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)
1. Zeme, ēkas, būves
2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
3. Pārējie pamatlīdzekļi
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā
būvniecība
5. Turējumā nodotie valsts un pašvaldības
nekustamie īpašumi
6. Bioloģiskie un pazemes aktīvi
7. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

Piezīmes
Nr.
2
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.8.

Uz pārskata
perioda
beigām
3
13 370 998
10 578 456
9 302
894 478
985 306

Uz pārskata
perioda
sākumu
4
12 762 666
10 907 236
10 816
835 277
53 159

5
608 332
(328 780)
(1 514)
59 201
932 147

822 923

882 251

(59 328)

77 883
2 650

70 731
3 196

7 152
(546)

Izmaiņas
( +, - )

Piezīme Nr.1.2.4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība
Pārskata gadā izveidojies palielinājums EUR 932 147 jeb 1 753.51%, jo turpinās PII “Liepziediņš” rekonstrukcija
apgūtās izmaksas EUR 882 296, četru ceļu rekonstrukcija Skrundas novada pagastos EUR 32 913, uzsākts Liepu ielā 7,
Rudbāržu pagastā, lietus ūdeņu drenāžas izbūve, apgūtās izmaksas EUR 43 896. Nīkrāces pagastā uzsākta Ziedu ielas
labiekārtošana EUR 24 072, Ietves Kuldīgas ielā 4 līdz 6 Skrundā, labiekārtošana EUR 1 815 un Saldus ielas 8A
Sporta ielas 3, iekšpagalma pārbūve EUR 315.
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2018. gadā kapitalizētas šādas izmaksas:
Objekta un projekta nosaukums

Summa, EUR

Tirgus laukuma rekonstrukcija Ventas ielā 14,
Skrundā

226 838
750 40
124 929
7 152
2 361

Kalna iela 17, Skrundā

69 285

Skaidrojums
Pārvietots
uz
BK1219
pārējais
nekustamais īpašums (kapitalizēts)
Pārvietots uz BK1218 inženierbūves
(kapitalizēts)
Pārvietots
uz
BK1239
iepriekš
neklasificētie
pārējie
pamatlīdzekļi
(kapitalizēts)
Pārvietots uz BK1269 pārējie bioloģiskie
aktīvi (kapitalizēts)
Pārvietots uz BK 2161 inventārs
(kapitalizēts)
Pārvietots uz BK 1218 inženierbūves
(kapitalizēts)

Piezīme Nr. 1.2.6. Bioloģiskie un pazemes aktīvi
Pārskata gadā palielinājušies par EUR 7 152 jeb 10.11%, jo pabeidzot Tirgus laukuma pārbūvi, iestādīti 8 skujkoki un
24 lapu koki. Pārskata perioda beigās salīdzinot datus ar Valsts meža dienestu uz 31.12.2018. bilancē ir uzņemtas visas
mežaudzes Skrundas novada pašvaldībai 104.92 ha platībā.
Informācija par salīdzināšanu ar Valsts reģistriem
Veicot inventarizāciju pēc stāvokļa uz 31.12.2018.:
− grāmatvedības uzskaites dati par nekustamā īpašuma objektiem, kuri ir īpašumā, valdījumā (t.sk. piekrītošā
zeme) tika salīdzināti ar attiecīgo valsts reģistru aktualizētiem datiem (Valsts Zemes dienestu, Meža valsts
reģistru, Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistru);
− iestāžu īpašumā un valdījumā esošie transporta līdzekļi salīdzināti ar VAS ”Ceļu satiksmes drošības direkcijā”
reģistrētajiem transporta līdzekļiem un Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā reģistrēto traktortehniku un
traktortehnikas piekabēm;
− Grāmatvedības uzskaites dati par transporta būvēm (ceļiem) salīdzināti ar VAS” Latvijas Valsts ceļi” Kuldīgas
nodaļā aktualizēto informāciju par pašvaldību ceļiem un ielām atbilstoši Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likumam.
Salīdzināšanas rezultāti atspoguļoti inventarizācijas aktos.
Informācija par ēkām un būvēm
Skrundas novada pašvaldība ir salīdzinājusi datus ar Valsts zemes dienesta (VZD) informāciju un bilancē esošos datus
uz 31.12.2018. par 285 ēkām un būvēm un 39 dzīvokļu īpašumu. Konstatētas šādas atšķirības:
− Valsts zemes dienesta datos ir ēkas un dzīvojamās mājas, kuras ir demontētas, pavisam 8 objekti;
− 1 īpašums kurš nodots atsavināšanai, bet nav vēl ierakstīti zemesgrāmatā uz jaunā īpašnieka vārda;
− 4 ēkas un būves ir nodotas Skrundas komunālai saimniecībai pamatkapitāla palielināšanai, bet viņi tās nav
ierakstījuši uz sava vārda zemesgrāmatā;
− Atšķirības veidojas par 13 dzīvojamām mājām un tām piederošām palīgēkām, kurās visi dzīvokļi ir privatizēti
un pašvaldībai nav nevienas domājamās daļas;
− privatizēti un pašvaldībai nav nevienas domājamās daļas;
− Skrundas novada pašvaldības dati par uzskaitē esošo ēkas/būves domājamo daļu atšķiras no Valsts zemes
dienesta datiem par piederošo un dzīvokļu īpašumos nesadalīto ēkas/būves domājamo daļu, pavisam par 111
objektu.
Ziņas par ēku uzrādīšanu bilancē
Nr. p.
k.

1.
2.
3.

Ēkas veids

Iekļauts bilancē (skaits, gab.)

Dzīvokļi
Dzīvojamās ēkas
Nedzīvojamās ēkas

41
100
209
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Nostiprinātas
īpašumtiesības
Zemesgrāmatā (uzrādīt
skaitu, gab.)
40
95
170
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Ierobežoto līdzekļu dēļ pārsvarā Zemesgrāmatā tiek reģistrēti īpašumi, kuri ir paredzēti atsavināšanai, kuros notiek
būvdarbi vai cita veida aktivitātes, kas saistītas ar Eiropas Savienības līdzfinansētajiem projektiem.
Informācija par zemi
Skrundas novada pašvaldība salīdzinot un izvērtējot bilancē esošos datus ar Valsts Zemes dienestu (VZD) uz
31.12.2018. ir konstatēts, ka pēc VZD datiem pašvaldības īpašums un tiesiskais valdījums ir 1244.4461 ha, bet
pašvaldības uzskaitē ir 1224.903 ha zemes ar bilances vērtību EUR 1 513 935, t.sk. īpašumā 484.9179 ha ar vērtību
EUR 720 308, valdījumā 739.9851 ha ar vērtību EUR 793 627.
Starpība ar Valsts Zemes dienesta datiem ir 19.5431 ha:
- jaunie īpašnieki, kuri gada beigās iegādājušies zemi, to nav vēl ierakstījuši Zemesgrāmatā 4.3375 ha;
- Skrundas komunālai saimniecībai nodotā zeme nav vēl ierakstīta zemesgrāmatā uz viņu vārda par
7.5336 ha;
- VZD datos uzrādīta privatizēto dzīvokļu zemes gabala kopējā platība un dzīvokļu īpašumos nesadalītās
domājamās daļas, bet pašvaldības bilancē ir uzrādīta platība atbilstoši domājamai daļai par 7.6720 ha.
2018. gada laikā sākotnēji atzīta bilancē zeme zem ēkām 0.05 ha platībā par EUR 156.
Informācija par ceļiem
Veicot inventarizāciju ceļiem un salīdzinot ar VAS „Latvijas valsts ceļi” Skrundas novadā kopējais ceļa garums ir
197.401 km, t. sk. ar melno segumu ir 33.823 km, grants (šķembu) segumu 149.179 km un bez seguma ir
14.399
km. Visi ceļi ir pašvaldības bilances uzskaitē.
Veicot salīdzināšanu ar VAS ”Latvijas Valsts ceļi” reģistru datiem konstatētas šādas atšķirības:
Nr.
p.
k.

1.

Transporta būves (ceļa,
ielas, tilta) nosaukums,
adrese

6278C008
Magones

Saskaņā ar VAS
”Latvijas Valsts
ceļi”
reģistra
datiem

Saskaņā
ar
grāmatvedības
uzskaites datiem

starpība

segu
ma
veids

ceļa
/ielas,
tilta
garums

seguma
veids

ceļa
/ielas,
tilta
garums

ceļa
/ielas,
tilta
garums
(+);(-)

-

-

Grants
segums

0.337

-0.337

0.337

-0.337

Darbnīcas

Kopā

Skaidrojums
(sniegt
skaidrojumu,
kāpēc atšķiras dati)

Vietējās
uzņemts
bilancē.

nozīmes ceļš
pašvaldības

Informācija par transportlīdzekļiem
Uz pārskata perioda beigām pašvaldība veica datu salīdzināšanu ar Ceļu satiksmes drošības direkciju.
Salīdzinot grāmatvedības uzskaites datus ar VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” reģistra datiem, konstatētas
atšķirība par šādiem transporta līdzekļiem, jo automašīnai CITROEN Berlingo GK9395 tehniskā pase uz pašvaldības
iestādes aprūpes nams „Valtaiķi” vārda.
Bez atlīdzības saņemtie pamatlīdzekļi

Bilances
konts

Pamatlīdzekļa
nosaukums

Iestādes nosaukums
no kuras saņemts
pamatlīdzeklis

Dokumenta
datums

Sākotnējā
vērtība
EUR

Uzkrātais
nolietojums
EUR

1233

Grāmatas

Fiziskas personas

Pieņemšanasnodošanas akti

642

-

Kopā

X

x

x

642

9

Nr.,

Atlikusī
vērtība
EUR
642
642

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS
Bez atlīdzības nodotie pamatlīdzekļi
Bilances
konts

Iestādes
nosaukums, kurai
nodots
pamatlīdzeklis

Nosaukums

1211

Dzīvojamās
mājas

1212

Nedzīvojamās
ēkas

Aizsardzības
ministrija
Aizsardzības
ministrija

1213

Mežaines ceļš

1214

Mežaines ceļš,
zeme

1214

1214

“Saulstari”
artēziskā aka,
zeme
Mežaine, zeme

1214

Mežaine, zeme

1214

Mežaine, zeme

1214

Mežaine, zeme

1218

Artēziskā akasūkņu stacija,
urbums

Aizsardzības
ministrija

x

x

Kopā

Aizsardzības
ministrija
Aizsardzības
ministrija
Aizsardzības
ministrija
Aizsardzības
ministrija
Aizsardzības
ministrija
Aizsardzības
ministrija
Aizsardzības
ministrija

Dokumenta Nr.,
datums

Akts par NĪ
pārņemšanu no
26.02.2018.
Akts par NĪ
pārņemšanu no
26.02.2018.
Akts par NĪ
pārņemšanu no
26.02.2018.
Akts par NĪ
pārņemšanu no
26.02.2018.
Akts par NĪ
pārņemšanu no
26.02.2018.
Akts par NĪ
pārņemšanu no
26.02.2018.
Akts par NĪ
pārņemšanu no
26.02.2018.
Akts par NĪ
pārņemšanu no
26.02.2018.
Akts par NĪ
pārņemšanu no
26.02.2018.
Akts par NĪ
pārņemšanu no
26.02.2018.
x

Sākotnējā
vērtība,
EUR

Uzkrātais
nolietojums,
EUR

0.00

Vērtības
samazinājums,
EUR

Atlikusī
vērtība,
EUR

0.00

-

0.00

0.00

0.00

-

0.00

24 581

2 458

-

22 123

996

0.00

-

996

528

0.00

-

528

14 587

0.00

-

14 587

987

0.00

-

987

11 787

0.00

-

11 787

178

0.00

-

178

3 558

145

-

3 413

57 202

2 603

54 599

Informācija par iznomātiem pamatlīdzekļiem
Skrundas novada pašvaldība ir nodevusi nomā šādus tai piederošus īpašumus un mantu:
− nedzīvojamās telpas 34 juridiskām personām 2712.6 kv.m platībā;
− nedzīvojamās telpas 25 fiziskām personām 1480.3 kv.m platībā;
− zeme 26 juridiskai personai 109.1727 ha;
− zeme 493 fiziskām personām 275.6195 ha;
− mēbeles, telpu aprīkojums, virtuves iekārtas un cits saimnieciskais inventārs juridiskai personai-SIA “Cepliņi”.
Nodoti patapinājumā 2 zemesgabali ar kopējo platību 0.6 ha biedrībām “Nīkrācnieki” un „Ventas Krasti” projektu
ieviešanai un realizēšanai uz 5 gadiem.
Skrundas novada pašvaldībai ieķīlātu pamatlīdzekļu nav.
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumu palielinājums ir 32 045 EUR.
Aktīvs
1
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi – kopā
1. Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā
un vērtības samazinājums radniecīgo
kapitālsabiedrību kapitālā

Piezīmes
Nr.
2
1.3.

Uz pārskata
perioda
beigām
3

Uz pārskata
perioda
sākumu
4

2 312 911

2 280 866

32 045

2 312 911

2 280 866

32 045

Izmaiņas
( +, - )
5

1.3.1.

10
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Piezīme Nr.1.3.1.
Pašvaldība ir deleģējusi SIA „Skrundas Komunālā saimniecība” sniegt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus un
apsaimniekot pašvaldībai piederošo dzīvojamo fondu. Realizējot minēto funkciju, pašvaldības kapitālsabiedrība īsteno
ūdenssaimniecības attīstības projektus gan pilsētā, gan lauku teritorijā, veic inženiertīklu regulāru remontu un
atjaunošanu. SIA „Skrundas Komunālā saimniecība” gadu ir noslēgusi ar peļņu EUR 32 045.
Pašvaldības SIA ”Skrundas TV” gatavo informatīvos sižetus par novadu un citiem novadiem Latvijas televīzijas
kanāliem, ievieto informatīvus materiālus sociālajos tīklos. 2018. gadu SIA “Skrundas TV” arī ir noslēgusi ar peļņu
EUR 4 860, ko apliecina dibinātāju sapulces protokols no 01/2019 no 21.01.2019. Salīdzinot ar 2017. gadu ir
samazinājušies parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem par EUR 7 990, ilgtermiņa kreditori ir samazinājušies par
EUR 6 305. Neskatoties uz to, ka 2018. gads ir noslēgts ar peļņu, SIA “Skrundas TV” pašu kapitāls ir negatīvs, tādēļ
tiek gatavotas pārrunas ar SIA “Skrundas TV” par likvidāciju.
SIA “Skrundas Komunālā saimniecība” pārskata periodā ir palielinājies neto apgrozījums par 15,8% salīdzinājumā ar
iepriekšējo pārskata periodu. Tam par pamatu ir 2016. gada 29. decembra SPRK padomes pieņemtais lēmums par jaunu
ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu, kas stājās spēkā ar 2017. gada 1. martu, 2018. gada 30. augustā Skrundas novada
domes apstiprinātais siltumenerģijas apgādes tarifs, apjomīgāks darbs pie apsaimniekojamo dzīvojamo māju un īres
dzīvokļu remontiem, kā arī ārpakalpojumu pieaugums. Ieņēmumi no siltumenerģijas ražošanas un piegādes ir pieauguši
par EUR 6 041, un pārskata periodā ir 22% no sabiedrības neto apgrozījuma, kas skaidrojams ar 2018. gada 30. augusta
Skrundas novada domes apstiprināto apkures tarifa plānu ar mērķi veidot uzkrājumu apkures pamatlīdzekļu
atjaunošanai. Ieņēmumi no dzīvojamo māju apsaimniekošanas ir palielinājušies, un pārskata periodā ir 19,6% no
sabiedrības neto apgrozījuma. Palielinājums ir par EUR 58 737, kas skaidrojams ar plašākiem un apjomīgākiem
darbiem gan pie apsaimniekojamo dzīvojamo māju, gan īres dzīvokļu remontiem. Sabiedrības vadība iesaka daļu 2018.
gada peļņas novirzīt uzņēmuma tehniskā nodrošinājuma atjaunošanai, lai uzlabotu darbības kvalitāti un rentabilitāti, kā
arī daļu 2018. gada peļņas novirzīt iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai. Pieņemot, ka turpmākos trīs gadus darba
apjoms saistībā ar deleģēto pārvaldes uzdevumu nemainīsies, SIA “Skrundas Komunālā saimniecība” izdevumu apjoms
arī turpmāk varētu būt līdz EUR 283 000 katru gadu, būtiski nepalielinoties, lai gan pēc šī brīža prognozēm inflācija
turpmākos gados samazināsies līdz 2%, tomēr finansējuma apjoma būtisks samazinājums nav paredzams, jo
kapitālsabiedrībai jāatjauno un jāuzlabo sava materiāltehniskā bāze, kā arī jāsamazina darbinieku neizmantoto
atvaļinājum apjoms.
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Krājumus uzrāda veidlapā Nr. 6 „Krājumu izmaiņu pārskats”. Kopējie krājumi palielinājušies par EUR 1 483 jeb 4.38%.

Aktīvs

Piezīmes
Nr.

1
Krājumi – kopā (1.+2.+3.)
1. Izejvielas un materiāli
2. Gatavie ražojumi, pasūtījumi un krājumi atsavināšanai
3. Avansa maksājumi par krājumiem

2
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

Uz
pārskata
perioda
beigām
3
35 312
33 902
1 112
298

Uz
pārskata
perioda
sākumu
4
33 829
32 991
838
-

Piezīme Nr.2.1.2
Skaidrojums par ilgtermiņa ieguldījumiem, kas paredzēti atsavināšanai:
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi
Atlikums uz 31.12.2017.
Pārvietots no pamatlīdzekļiem uz krājumu sastāvu ( uz kontu
2132 vai 2134)
Atsavināts
Saņemtas bez atlīdzības pakas
Nodots bez atlīdzības pakas
Atlikums uz 31.12.2018.

11

Kustība 2018. gadā, EUR
838
37 458
(37 458)
16 585
(16 311)
1 112

Izmaiņas
( +, - )
5
1 483
911
274
298
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Bez atlīdzības saņemtie krājumi
Bilances
konts

Krājuma nosaukums

Iestādes nosaukums
kuras saņemti krājumi

2111

Brošūras “atbalsta materiāli
pilsoniskās audzināšanas un
pilsoniskās
līdzdalības
sekmēšanai”

Valsts
centrs

2131

Mācību materiāli

2131
2131
2132

Grāmatas:1920.-1925.gads
LR Ministra kabineta sēžu
protokols,
notikumos,
atmiņās”
Grāmata
Pārtikas pakas

2132

Higiēnas un
pakas
Bērnu paka 2

2132

Bērnu paka 3

2132

Bērnu paka 4

2132

Skolas piederumu komplekts
bērnam no 5-10.g.v.
Skolas piederumu komplekts
bērnam no 11-16 g.v.
BH3-2018 bērna higiēnas
paka /zila/
BH2-2018 bērnu higiēnas
paka /zaļa/
BH1-2018 bērnu higiēnas
paka /sarkana/
BH1-2018 bērnu higiēnas
paka /melna/
Kopā

2132

2132
2132
2132
2132
2132

saimniecības

no

Dokumenta Nr., datums
Nodošanas
pieņemšanas
13.04.2018.

Latvijas universitāte

Valsts kanceleja

izglītības

satura

Nacionālā bibliotēka
Sabiedrības
integrācijas
fonds
Sabiedrības
integrācijas
fonds
Sabiedrības
integrācijas
fonds
Sabiedrības
integrācijas
fonds
Sabiedrības
integrācijas
fonds
Sabiedrības
integrācijas
fonds
Sabiedrības
integrācijas
fonds
Sabiedrības
integrācijas
fonds
Sabiedrības
integrācijas
fonds
Sabiedrības
integrācijas
fonds
Sabiedrības
integrācijas
fonds
x

Vērtība,
EUR

akts

–
no

6

Nodošanas
pieņemšanas
25.05.2018.

akts

–
no

24

Nodošanas
pieņemšanas
07.11.2018.

akts

–
no

73

Pavadzīme Nr.0128
Janvārisdecembris
2018.g.
Marts-decembris
2018.g.
Janvāris – novembris
2018.g.
Augustā
–decembrī
2018.g.
Marts - augusts 2018.g.

25
13 788
659
331
288
375

Jūlijs .2018.g.

144

Aprīlis -jūlijs .2018.g.

307

Janvāris
-septembris
2018.g.
Februāris -marts 2018.g.

156

Janvāris
–decembris
2018.g.
Janvāris maijs 2018.g.

243

x

173

121
16 713

Debitori
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitoru prasības ir samazinājušies par EUR 33 979 jeb 15.30%.
Uz pārskata
Uz pārskata
Piezīmes
Aktīvs
perioda
perioda
Nr.
beigām
sākumu
1
2
3
4
Debitori – kopā (1.+2.+3.+4.+5.+6.-7.)
2.3.
188 038
222 017
1. Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem
2.3.1.
99 861
123 126
2. Prasības par nodokļiem un nodevām
2.3.2.
83 256
77 487
3. Uzkrātie ieņēmumi
2.3.3.
8 976
17 552
4. Pārmaksātie nodokļi
2.3.4.
409
528
5. Prasības pret personālu
2.3.5.
0
584
6. Pārējās prasības
2.3.6.
268 818
273 429
7. Uzkrājumi nedrošām prasībām (-)
2.3.7.
(273 282)
(270 689)

12

Izmaiņas
( +, - )
5
(33 979)
(23 265)
5 769
(8 576)
(119)
(584)
(4 611)
(2 593)
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Piezīme Nr.2.3.1.
Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem uz pārskata perioda beigām EUR 99 861, samazinājušās par EUR 23 265 jeb
18.90%, jo uz gada beigām samazinājušies nesamaksātie savstarpējie norēķini ar citām pašvaldībām, valsts iestādēm,
kā arī ar kapitālsabiedrību “Skrundas komunālā saimniecība”.
Uz pārskata perioda beigām debitori ir izvērtēti un ir izveidoti uzkrājumi nedrošiem debitoru parādiem par EUR
34 637.
Piezīme Nr.2.3.2.
Prasības par nodokļiem un nodevām uz pārskata perioda beigām EUR 83 256, palielinājusies par EUR 5 769,
palielinājušās prasības par nekustamā īpašuma nodokli EUR 74 979.
Pašvaldībā notiek darbs ar nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem un parādu piedziņu, nosūtot sēdes lēmumu
zvērinātiem tiesu izpildītājiem nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīdus piedziņai. Pārskata periodā iekasēti EUR
26 785 no iepriekšējo gadu parādiem.
Piezīme Nr.2.3.3.
Uzkrātie ieņēmumi EUR 8 976, salīdzinot ar iepriekšējo periodu samazinājušies par EUR 8 576 summu sastāda
aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis par neapstrādātām lauksaimniecībā izmantotajām zemēm, kurām apmaksas
termiņš ir 2019. gadā. Samazinājums veidojas, jo zemes īpašnieki ir apkopuši lauksaimniecības zemi un daļa īpašnieku
transformējuši par meža zemi.
Piezīme Nr.2.3.4.
Pārējās prasības EUR 268 818 ir prasības par nesamaksāto dotāciju no Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda par
EUR 30 173 un izveidotās prasības 100 % apmērā pret AS „Latvijas Krājbanku” par 238 645 EUR.
Piezīme Nr.2.3.5.
Uzkrājumi nedrošām prasībām EUR 273 282 veido izveidotais nedrošo debitoru parāda uzkrājums EUR 34 637 un
izveidotās prasības 100 % apmērā pret AS „Latvijas Krājbanku” par 238 645 EUR.
Naudas līdzekļi
Piezīme Nr. 2.6.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu naudas līdzekļi ir samazinājušies par EUR 148 560. Naudas līdzekļi tiek
glabāti Valsts kasē, AS „SEB Banka”, AS „Swedbanka”, AS „Luminor Banka”, AS Citadeles banka.
Aktīvs
1
Naudas līdzekļi – kopā (1.+2.)
1. Norēķinu konti Valsts kasē vai
kredītiestādēs
2.Citi budžeta līdzekļi (drošības
nauda un pansionātos dzīvojošas
pensijas)

Piezīmes
Nr.
2
2.6.
2.6.1.

Uz pārskata
perioda
beigām
3
1 168 101
1 168 101

Uz pārskata
perioda sākumu

Izmaiņas
( +, - )

4
1 316 661

5
(148 560)

1 315 733

(147 632)

928

(928)

%

11.28
11.22

2.6.2.
100

Piezīmes Nr.2.6.1.
Uz pārskata perioda beigām naudas līdzekļu atlikumu veido: EUR 3 151 – pedagogu darba samaksai, EUR 3 975 –
projekts “Proti un Dari”, EUR 4 463 – projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, EUR 7 007 –
projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, EUR 2 559 – projekts “Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, EUR 4 239 – saņemtais avanss par brīvpusdienām, EUR 32 490 –
autoceļu fonda līdzekļi, EUR 8 345 – dabas resursu līdzekļi, EUR 479 – privatizācijas fonda līdzekļi, EUR 306 –
ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi, EUR 34 522 – aprūpes nama Valtaiķi līdzekļi, EUR 48 847 – Skrundas pašvaldības
aģentūras Sociālais dienests līdzekļi, EUR 760 116 – pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi, EUR 224 000 – grants ceļu
izbūvei.
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PASĪVS
Budžeta izpildes rezultāti
Piezīme Nr. 3.5.2.

2

Uz pārskata
perioda beigām
3

Uz pārskata
perioda sākumu
4

Izmaiņas
( +, - )
5

3.5.2.

(637 687)

92 117

(729 804)

(145 520)
(492 068)

606 867
(513 329)

(752387)
21 261

(99)

(1 421)

1 322

Pasīvs

Piezīmes Nr.

1
Pārskata gada budžeta izpildes
rezultāts:
pamatbudžeta
speciālā budžeta
ziedojumu un dāvinājumu
budžeta
Piezīmes Nr.3.5.2.

Budžeta gada izpildes rezultātu pašvaldība aprēķina kā pārskata gada faktisko ieņēmumu un faktisko izdevumu
starpību. Izpildes rezultātu aprēķina par katru budžetu atsevišķi. 2018. gada budžeta izpildes rezultāts ir negatīvs.
Lielākās izmaiņas veido speciālā budžeta gada rezultāts, t.i. gads noslēdzies ar speciālā budžeta izdevumu pārsniegumu
par ieņēmumiem EUR 492 068, kuru lielāko daļu veido pamatlīdzekļu nolietojums EUR 540 591, samazinājušies
dabas resursu nodokļa ieņēmumi. Pamatbudžeta negatīvo rezultātu EUR 145 520 ietekmē mazāk saņemtie transferti
EUR 168 001 un maksas pakalpojumu samazināšanās EUR 37 779.
Kreditori
Piezīme Nr. 5.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu kreditoru kopsumma palielinājusies par EUR 1 097 063.
Pasīvs
1
Kreditori - kopā (1.+2.)
1. Ilgtermiņa saistības
1.1. Ilgtermiņa aizņēmumi
1.1. Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi
un saņemtie avansi
2. Īstermiņa saistības
2.1. Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa
aizņēmumu īstermiņa daļa
2.2. Īstermiņa saistības pret piegādātājiem
un darbuzņēmējiem
2.3. Īstermiņa uzkrātās saistības
2.4. Norēķini par darba samaksu.
2.5. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas
maksājumi
2.6. Pārējās īstermiņa saistības
2.7. Nākamo periodu ieņēmumi
2.8. Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie
avansi.
2.9. Avansā saņemtie transferti
Piezīmes Nr. 5.1.1.

Uz pārskata
perioda
beigām
3
3 011 090
1 990 575
1 989 716

Piezīmes
Nr.

Uz pārskata
perioda sākumu

Izmaiņas
( +, - )

4
1 914 027
1 444 029
1 430 016

5
1 097 063
546 546
559 700

859

14 013

(13 154)

1 020 515

469 998

550 517

308 460

138 802

169 658

133 000

51 234

81 766

149 005
688

121 507
692

27 498
(4)

1 433

795

638

5.8.
5.9.
5.9.1.

104
427 825

928
156 040

(824)
271 785

8 185

13 435

(5 250)

5.9.2.

419 640

142 605

277 035

2
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.5.
5.2.-5.9.
5.2.
5.3.
5.4.
5.7.

Skrundas novada pašvaldībā ilgtermiņa aizņēmumi ir palielinājušies par EUR 559 700 vai 39.14%.
Skrundas novada pašvaldības ņemtā aizņēmuma ilgtermiņa daļas atlikums uz pārskata perioda beigām EUR 1 989 716.
Kopējais aizņēmuma daļas atlikums EUR 2 298 176, īstermiņa daļa EUR 308 460.
2018. gada11. maijā Skrundas novada pašvaldība noslēdz līgumu par aizņēmumu saņemšanu no Valsts kases EUR
2780 763 Skrundas novada PII “Liepziediņš” ēku projektēšana, būvniecība un autoratlīdzība, EUR 846 643.
2018. gada 4. septembrī noslēdza līgumu par aizņēmumu saņemšanu no Valsts kases EUR 22 750 “Visit Venta;”
investīciju daļas īstenošanai nauda saņemta.
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2018. gada 12. oktobrī Skrundas novada pašvaldība noslēdza līgumu par aizņēmumu saņemšanu no Valsts kases EUR
68 108 “Dzīve tīrākā vidē-labākai nākotnei” investīciju daļas īstenošanai nauda saņemta EUR 67 470.
Piezīme Nr.5.1.5.
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi ir samazinājušies par EUR 13 154 jeb 93.87%.
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumu samazinājums EUR 13 120 sastāda Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
projekts „Veselības veicināšanas pasākumi Skrundas novadā 1. kārta” vienošanās Nr.9.2.4.2/16/I/039 saņemts 2017.
gadā.
Piezīme Nr.5.2.
Atlikums – aizņēmuma īstermiņa daļa EUR 308 460, palielinājums EUR 169 658 jeb 122.23%.
Piezīme Nr.5.3.
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem palielinājušās par EUR 81 766 jeb 159.59%.
Salīdzinot ar 2017. gadu kreditoru parādi pieauguši SIA “Skrundas Komunālai saimniecībai” par EUR 20 159, SIA
“Būvfirma Inbuv” - EUR 57 383 par Skrundas novada PII “Liepziediņš” ēku projektēšanu, būvniecību.
Piezīme Nr. 5.4.
Postenī „Īstermiņa uzkrātās saistības” iekļauti šādi aprēķini:
31.12.2018.
EUR

31.12.2017.
EUR

Izmaiņas (+ ; -)
EUR

Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem

16 316

12 630

3 686

Procentu maksājumi par aizņēmumiem

1 011

1 400

(389)

106 381

87 244

19 137

25 297
149 005

20 233
121 507

5 064
27 498

Pa veidiem

Norēķini ar darbiniekiem uzkrājumi neizmantotiem
atvaļinājumiem t.sk. atvaļinājuma nauda
VSAOI
Kopā
Piezīmes Nr. 5.9.1
Nr.
p.k.

Nākamo periodu ieņēmumu veids (ja ES projekts,
tad projekta nosaukums un līguma Nr.)

1.
2.
4.

Nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa
Aprēķinātā nolietojuma daļa skatu tornim
Rudbāržu sanatorijas skolas dāvināta PL Akrila
masāžas vanna
Pārmaksas par izglītības iestāzu sniegtajiem
pakalpojumiem
SIA Skrundas komunālās saimniecība par
iekāsēto īri pēc savstarpējā ieskaitu akta
Kopā

5.
6.

Saistību summa
uz 31.12.2018.
EUR
6 932
227

Īstermiņa
sastāvā summa
EUR
6 932
33

Ilgtermiņa
sastāvā summa
EUR
194

182

128

54

295

295

549

549

8 185

7 937

248

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi samazinājušies par EUR 5 250 jeb 39.08%, lielākā summa sastāda
EUR 5 195 Kurzemes plānošanas reģiona saņemtā naudas balva 2017. gadā uzņēmējdarbības sekmēšanai, projekta
realizēšanai 2018. gadā.
Piezīmes Nr. 5.9.2
Avansā saņemto transfertu apjoms salīdzinot ar iepriekšējo periodu palielinājies par EUR 277 035 jeb 194.27%.

Nr.
p.k.
1.

Nākamo periodu ieņēmumu veids.
Projekts

„Atbalsts

izglītojamo

individuālo

15

Saistību
summa uz
31.12.2018.
EUR
6 895

Saistību
summa uz
31.12.2017.
EUR
6 895

Izmaiņas
-

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2. saņemts no
Valsts izglītības satura centra
Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” vienošanās
Nr.8.3.5.0/16/i/001 no Valsts izglītības attīstības
aģentūras
Projekts
“Atbalsts
priekšlaicīgas
mācību
pārtraukšanas samazināšanai” Nr.P6/13/37 no
11.09.2017. no Izglītības kvalitātes valsts dienesta
Projekts “Veselības veicināšanas pasākumi
Skrundas novadā 1.kārta” Nr.9.2.4.2/16/I/039 no
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
LR Izglītības un zinātnes ministrija (par
brīvpusdienām un dotāciju pašvaldības pamata un
vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai
Autoceļu konta atlikums speciālā budžetā
Erasmus projekts Skrundas vidusskolai
Dotācija pedagogu darba samaksai un VSAA
obligātajām iemaksām
Latvijas simtgadei veltītiem pasākumiem
Asistentu pakalpojumu atlikums
Projekts Skolas soma
Pulciņu vadītāju algas
Sabiedriskie pagaidu algotie darbi
Projekts “Proti un Dari” Nr.8.3.3.0/15/I/001 no
Izglītības un kvalitātes dienesta
Projekts lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas
izbūvei Rudbāržu muižas ēkai no Latvijas
Republikas Aizsardzības ministrijas
Projekts “Visit Venta” Nr5-44/2018/L-1131/2018 no 19.07.2018. no Latvijas Republikas
vides Aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas
Projekts
“Pamatpakalpojumi
un
ciematu
atjaunošana lauku apvidos” no Lauku atbalsta
dienesta grants ceļu izbūvei
Projekts
“VideoGuard”
projektam
video
novērošanas kamerā nr.5-44/2018/L-49-78/2018/75 no 26.09.2018. no Latvijas Republikas Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Projekts “Dzīve tīrākā vidē” no Latvijas
Republikas Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas Nr.5-44/2018/l-30-53/201850 no 30.07.2018.
Labklājības Ministrijas ieskaitītā dotācija
sociāliem darbiniekiem piemaksa pie darba algas

Kopā

10 334

9 450

884

5 526

3 976

1 550

13 120

13 120

4 240

6 751

(2 511)

105 623
28 909

99 299

6 324
28 909

3 149

14 234

(11 085)

500
1 500
210
22
62

(500)
(1 500)
210
22
62

4 714

4 714

7 317

7 317

2 103

2 103

224 000

224 000

1 116

1 116

1 821

1 821

479

479

419 640

142 605

-

Skaidrojums pārskatam par darbības finansiālajiem rezultātiem veidlapa Nr.4-3
Piezīme Nr.A1.5.3
2018. gadā samazinājušies transferti starp pašvaldības struktūrām par izglītības savstarpējiem norēķiniem par
13 985 jeb 15.12%, jo samazinājušies skolēni kuri deklarēti citā pašvaldībā.
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Piezīme Nr.A1.8.
Citi ieņēmumi no pamatdarbības salīdzinot ar 2017. gadu ir samazinājušies par EUR 30 405 jeb 46.48%.
Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts
Ieņēmumi no izveidoto uzkrājumu samazināšanas
Nefinanšu aktīvu (nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu,
krājumu) sākotnējā atzīšana
Iepriekšējos gados konta Nākamo periodu ieņēmumi atzīto
ieņēmumu samazinājums, kas attiecas uz pārskata periodu
Ieņēmumi no bez atlīdzības saņemtajiem/nodotajiem
aktīviem/pasīviem, izņemot transfertos norādīto
Pašvaldības budžetā saņemtā apdrošināšanas kompāniju
atlīdzība par zaudējumiem
Kopā

Ieņēmumi
2018. gadā,
EUR
32 044

Ieņēmumi
2017. gadā,
EUR
32 583

Palielinājums/
samazinājums,
EUR
(116)

1 876

30 182

(28 306)

162

1 028

(766)

642

254

388

0

1 082

( 1082)

34 724

65 129

(30 405)

Būtiskākās izmaiņas ir postenī nefinanšu aktīvu sākotnējā atzīšana, kur samazinājums ir EUR 28 306, jo 2017. gadā
tika uzņemtas zemes EUR 140, Mežaines ceļa EUR 24 581, artēziskās akas-sūkņa stacija atzīšanu bilancē EUR 3 558.
Piezīme Nr.A2.4.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu pakalpojumi palielinājušies par EUR 143 074 jeb 12.74%. Lielāko palielinājuma summu
sastāda EUR 10 382 maksa par elektroenerģiju palielināšanās, iestādes administratīvie izdevumi par EUR 8 838,
remontdarbu izmaksas par EUR 109 583.
Piezīme Nr.A2.5.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskatu periodu krājumu, materiālu, preču un grāmatu iegāde palielinājusies par EUR 60 617
jeb 12.87%. Lielāko palielinājuma summu sastāda EUR 10 935 kurināmā iegāde, EUR 3 530 degvielas iegādes
palielināšanās, EUR 7 486 preces iestādes administratīvo darbību nodrošināšanai, EUR 48 132 par ēdināšanas
izdevumiem valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanai.
Piezīme Nr.A.2.9.3.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus, palielinājušies par
EUR 11 733 jeb 13.05%, sakarā ar maksas palielināšanu aprūpes namos.
Piezīme Nr.A2.9.4.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus,
palielinājušies par EUR 55 248 jeb 5597.57%, palielinājums sakarā ar īpašumu Mežaines ceļš nodošanu Iekšlietu
Ministrijai EUR 51 185, ēkas Ūdenstornis nodošanu EUR 3 558.
Piezīme Nr.A.2.11.
Citi izdevumi no pamatdarbības, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu samazinājušies par EUR 12 697 jeb 13.3%
Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts
Izdevumi uzkrājumu veidošanai
Izdevumi no prasību norakstīšanas un aizdevumu dzēšanas
Izdevumi no nefinanšu aktīvu (nemateriālo ieguldījumu,
pamatlīdzekļu)
vērtības
un
vērtības
samazinājuma
norakstīšanas, izslēdzot aktīvu no uzskaites
Izdevumi no bez atlīdzības saņemtajiem/nodotajiem
aktīviem/pasīviem, izņemot transfertos norādīto
Kopā
Lielākie
sastāda:
−
−
−

Izdevumi
2018.gadā,
EUR
34 637
590

Izdevumi
2017gadā,
EUR
32 044
541

Palielinājums/
samazinājums,
EUR
2 593
49

47 512

62 743

(15 231)

108

(108)

95 436

(12 697)

82 739

izdevumi no nefinanšu aktīvu vērtības un vērtības samazinājuma norakstīšanas, izslēdzot aktīvu no bilances
norakstītās grāmatas EUR 39 507;
zeme EUR 3 596;
dzīvojamās ēkas EUR 3 404.
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Piezīme Nr.B1.
Finanšu ieņēmumi palielinājušies par EUR 31 686 jeb 7490.78%, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, visbūtiskāk
ietekmēja ieņēmumi no kapitālsabiedrību akciju, daļu un vērtspapīru pārvērtēšanu un vērtības samazinājuma izmaiņām
EUR 32 045, pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Skrundas Komunālā saimniecība” rezultāts bija pozitīvs.
Piezīme.Nr.B.2.
Finanšu izdevumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir samazinājušies par EUR 44 359 jeb 98.67% , jo 2017. gadā
SIA “Skrundas Komunālā saimniecība” noslēdz ar zaudējumiem EUR 42 708, bet 2018. gadu ar peļņu EUR 32 045.
Piezīme Nr.B3.
Ieņēmumi no nefinanšu aktīvu realizācijas ir samazinājušies par EUR 7 083 jeb 62.78%. Salīdzinot ar iepriekšējo
pārskata periodu, 2018. gadā tika atsavināti 22 nekustamie īpašumi, tas ir par 9 īpašumiem mazāk nekā 2017. gadā.
Naudas plūsmas pārskata atšifrējumi un skaidrojumi
Piezīme Nr.A1.3.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi samazinājušies par EUR 46 538
jeb 13.01%. Samazinājums sakarā ar zemes nomas maksas samazināšanos īpašumā Mežaine.
Piezīme Nr.A1.5.3
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir samazinājušies transferti starp pašvaldību struktūrām par EUR 10 642 jeb 11.71%.
Samazinājums EUR 7 764 par norēķiniem ar citām pašvaldībām par sociālo pakalpojumu sniegšanu samazināšanos.
Piezīme Nr.A1.5.4.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus, ir
palielinājušies par EUR 354 046 jeb 13,15%. Lielākais palielinājums -ES projektiem grants ceļu pārbūvei EUR
224 000, dotācija no PFIF palielinājusies par EUR 107 153, ERASMS projekts Skrundas skolai - EUR 28 908.
Piezīme Nr.A2.4.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu pakalpojumi ir palielinājušies par EUR 112 333 jeb 10.35%. Lielākie
palielinājumi EUR 7 654 par elektroenerģiju, EUR 3 985 par ūdeni un kanalizāciju, EUR 5 545 par atkritumu
savākšanu, EUR 6 805 EUR 8 016 par transporta pakalpojumiem, EUR 59 915 par ēku, būvju kārtējo remontu, EUR
9 719 pārējie remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi.
Piezīme Nr.A2.5.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu krājumi palielinājušies par EUR 59 119 jeb 12.77%. Lielākie palielinājumi EUR
6 187 iestādes administratīvas darbības nodrošināšanas izmaksas, EUR 18 244 kurināmā un enerģētikas materiāli, EUR
3 392zāles, EUR 44 715 ēdināšanas izdevumi aprūpes namā Valtaiķi, EUR 3 132 mācību līdzekļi.
Piezīme Nr.A2.9.1.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu uzturēšanas izdevumi palielinājušies par EUR 11 860 jeb 12.93%.
Piezīme Nr.A2.9.1.3.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu transferti starp pašvaldību struktūrām palielinājušies par EUR 12 183 jeb
13.55% sakarā ar skolnieku aiziešanu uz citām pašvaldībām.
Piezīme Nr.B1.2.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu pamatlīdzekļu pārdošana samazinājusies par EUR 35 098 jeb 44.71%.
2018. gadā tika pārdoti zemes īpašumi par EUR 6 601, ēkas un būves EUR 1 030, dzīvojamās ēkas EUR 27 019,
autobuss Isuzu EUR 5 209.
Piezīme Nr.B2.1.
Salīdzinot ar 2017. gadu nemateriālo ieguldījumu iegāde palielinājusies par EUR 11 970 jeb 100%, jo iegādātas
datorprogrammas par EUR 4 487, papildināta elektronisko dokumentu aprites programma EDUS EUR 1 815 ar eadrešu pieslēgšanu. Iegādātas divas papildus licences programmā EDUS par EUR 459, izveidota Skrundas novada
mājas lapa par EUR 5 209.
Piezīme Nr.B2.3.
Salīdzinot ar 2017. gadu pamatlīdzekļu iegāde ir palielinājusies par EUR 44 757 jeb 27.74%. Skrundas novada domes
budžeta iestādes 2018. gadā iegādājušās datortehniku par EUR 9 520, bibliotēkas fondi par EUR 18 441, pārējie
pamatlīdzekļi par EUR 21 026, saimnieciskie pamatlīdzekļi EUR 6 679, inženierbūves EUR 111 870, pārējais
nekustamais īpašums EUR 38 553.

18

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS
Piezīme Nr.B2.4.
2018. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, nepabeigtās būvniecības izmaksas palielinājušās par
EUR 1 128 577 jeb 438.90%, jo 2018. gadā ir 6 nepabeigtās būvniecības objekti, lielākās nepabeigto celtniecības
izmaksas veidoja PII “Liepziediņš“ EUR 882 296, četru ceļu rekonstrukcija Skrundas novadā EUR 32 912, Ziedu ielas
labiekārtošana Nīkrāces pagastā EUR 24 073 un Liepu ielā 7, Rudbāržu pagastā lietus ūdeņu drenāžas izbūve EUR 43
896.
Piezīme Nr.B2.5.
Samazinājums līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā EUR 12 100 jeb 100% jo netika veikti ieguldījumi kapitālās
sabiedrībās.
Piezīme Nr.C1.3.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu saņemtie aizņēmumi palielinājušies par EUR 848 915 jeb 965.25%.
Palielinājums EUR 846 643 Skrundas PII Liepziediņš ēku projektēšanai, būvniecībai, EUR 67 470 projekts Dzīve
tīrākā vidē īstenošanai.
Piezīme Nr.C2.3.
Aizņēmumu atmaksa samazinājusies par EUR 105 257 jeb 33.65%, jo lielo kredītu atmaksa sāksies ar 2019.gadu.
Piezīme Nr.NL1.
Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu ir palielinājies par EUR 302 577
jeb 29.84%.
Informācija par naudas līdzekļiem
saņemtie transferti ES līdzfinansēto projektu īstenošanai
saņemtais avanss brīvpusdienu nodrošināšanai
neizlietotā mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi speciālajā budžetā
saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
pašvaldības pamatbudžeta brīvie līdzekļi, kas paredzēti
uzkrāto saistību apmaksai par iepriekšējā gada decembra
mēnesi un kārtējo izdevumu segšanai
Stipendiju izmaksām pagaidu darbos nodarbinātajiem
bezdarbniekiem
Īpašiem mērķiem iezīmēti līdzekļi

Atlikums uz
31.12.2018.,
EUR
21 324
6 751
14 234

Atlikums uz
31.12.2017.,
EUR
29 816
11 005
7 267

Pieaugums /
samazinājums, EUR
(8 492)
(4 254)
6 967

63 313
334
898 788

52 137
1 812
912 021

11 176
(1 478)
(13 233)

26

(26)

311 917

KOPĀ

1 316 661

311 917
1 014 084

302 577

Piezīme Nr. NL2
Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu ir samazinājušies par EUR 148 560
jeb 11.28%.
Informācija par naudas līdzekļiem
saņemtie transferti ES līdzfinansēto projektu īstenošanai
saņemtais avanss brīvpusdienu nodrošināšanai
neizlietotā mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
stipendiju izmaksām pagaidu darbos nodarbinātajiem
bezdarbniekiem
īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi speciālajā budžetā
saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
pašvaldības pamatbudžeta brīvie līdzekļi, kas paredzēti
uzkrāto saistību apmaksai par iepriekšējā gada decembra
mēnesi un kārtējo izdevumu segšanai.
Īpašiem mērķiem iezīmēti līdzekļi
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Atlikums uz
31.12.2018.,
EUR
275 515
4 239
3 151

Atlikums uz
31.12.2017.,
EUR
21 324
6 751
14 234

91

Pieaugums/
samazinājums, EUR
254 191
(2 512)
(11 083)
91

41 314
306
760 116

63 313
334
898 788

(21 999)
(28)
(138 672)

83 369

311 917

(228 548)
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KOPĀ

1 168 101

1 316 661

(148 560)

ZEMBILANCE
Piezīmes
Nr.

Zembilances
1
Nomātie aktīvi
Zembilances aktīvi
Saņemamās soda un kavējuma naudas
Citi zembilances aktīvi
Zembilances pasīvi
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
Nākotnes nomas maksājumi
Izsniegtie galvojumi

2
0.1.
9.1.
9.1.3.
9.1.9.
9.5.
9.5.2.

9.5.5.
9.5.6.

Pārskata
perioda
beigās
3
1 934
64 640
25 210
39 430
3 908 230

Pārskata
perioda
sākumā
4
125 680
61 102
21 672
39 430
4 976 778

5
(123 746)
3 538
3 538
0
(1 068 548)

3 263 949

4 286 841

(1 022 892)

644 281

1 910
688 027

(1 910)
(43 746)

Izmaiņas
(+,-)

Piezīme Nr.0.1. Postenī „Nomātie aktīvi” ir zemes noma privātpersonām un juridiskām personām EUR 1 934.
Salīdzinājumā ar 2017. gadu nomātie aktīvi samazinājušies par EUR 123 746, iepriekšējos gados postenī bija iekļautās
summas par iznomātiem aktīviem.
Piezīme Nr.9.1.3. Postenī „Saņemamās soda un kavējuma naudas” ir aprēķinātā soda un kavējuma nauda par
nekustamā īpašuma nodokli uz 31.12.2018. EUR 23 982 un kavējuma nauda par zemes nomu EUR 1 228.
Piezīme Nr.9.1.9. Citi zembilances aktīvi

N.
p.
k.

Zembilances posteņa veids

3.

Datortehnika Antuļu bibliotēkā

4.

Datortehnika Bērnu bibliotēkā

5.

Datortehnika Lielā bibliotēkā

6.

Datortehnika Nīkrāces bibliotēkā

7.

Datortehnika Rudbāržu bibliotēkā
Zembilances aktīvi kopā

Summa uz
31.12.2018.
EUR

5 297
9 319
9 319
5 051
10 444

Atšifrējums (patapinājuma līguma
(dokumenta) Nr., iestādes, organizācijas un
uzņēmuma nosaukums)
Nr. 232.1.-560/2007/BMGF, Kultūras
informācijas sistēmas, VA
Nr. 232.1.-560/2007/BMGF, Kultūras
informācijas sistēmas, VA
Nr. 232.1.-560/2007/BMGF, Kultūras
informācijas sistēmas, VA
Nr. 232.1.-560/2007/BMGF, Kultūras
informācijas sistēmas, VA
Nr. 232.1.-560/2007/BMGF, Kultūras
informācijas sistēmas, VA

39 430

Piezīme Nr.9.5.2. Nākotnes maksājumi un maksājumi saskaņā ar līgumiem par ilgtermiņa ieguldījumu izveidošanu
samazinājums EUR 1 022 892 jeb 23.86%, kas veido 2018. gadā nodotais Tirgus laukums Skrundā EUR 436 320 un
Kalna ielā 17, ūdens novadīšanas sistēmas izveidošana EUR 69 284. Palielinājušās apgūtās izmaksas rekonstrukcijai
PII “Liepziediņš” EUR 882 296.
Piezīme Nr.9.5.6. Postenī izsniegtie galvojumi ir SIA Skrundas komunālai saimniecībai izsniegtie galvojumi.
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, atlikusī summa EUR 152 035.
• ar domes lēmumu Nr.10.1& no 31.07.2014. Skrundas novada Raņķu ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstībai EUR 124 837, atlikusī summa EUR 105 385.
• ar domes lēmumu Nr.8.8.& no 26.09.2013. Skrundas novada Nīkrāces pagasta Dzeldas ciema
ūdenssaimniecības attīstībai EUR 117 800, atlikusī summa EUR 93 007.
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•
•

ar domes lēmumu Nr.1.24& no 31.01.2013. Skrundas novada ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai
Cieceres ciemā EUR 120 191, atlikusī summa EUR 30 919.
ar domes lēmumu Nr.12 no 26.08.2010.Skrundas novada ūdenssaimniecības projektam Skrundā EUR 355 718,
atlikusī summa EUR 262 935.

•

Konsolidācijas pamatprincipi
Konsolidējot darījumus 2018. gada pārskatā konsolidēti šādi posteņi, šādā apjomā:
Ieņēmumi
Pēc naudas plūsmas

Izpilde pēc uzkrāšanas principa

Posteņa nosaukums

Pamatbudžeta ieņēmumi – ieņēmumi
sociālās palīdzības nodrošināšanai.
Kopā

Klasifikācijas
kods

Summa
EUR

Klasifikācijas
kods

Summa
EUR

19.3.0.0

318 457

19.3.0.0

318 020

318 457

318 020

Izdevumi

Posteņa nosaukums
Pamatbudžeta
izdevumi
pašvaldības
aģentūra
„Sociālais dienests”
Pamatbudžeta
izdevumiSkrundas novada aprūpes
nams Valtaiķi
Pamatbudžeta
izdevumiSkrundas
veselības
un
sociālās aprūpes centrs
Kopā

Summa, EUR

310 055

Pēc
uzkrāšanas
principa
klasifikācijas
kods
7230

7230

4 969

7230

4 969

7230

3 433

7230

2 996

Pēc naudas
plūsmas
klasifikācijas
kods

Summa
EUR

Sociālā
aizsardzība

7230

Sociālā
aizsardzība
Sociālā
aizsardzība

Funkcionālā
kategorija

318 457

310 055

318 020

Notikumi pēc bilances datuma
Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šo finanšu pārskatu parakstīšanas datumam nav notikuši nekādi
notikumi, kuru rezultātā šajos finanšu pārskatos būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajos finanšu pārskatos.
Skrundas novada pašvaldībai nav tiesvedība ar ārvalstu vai starptautiskām institūcijām. Pašvaldības darbībā nav risku,
kas varētu nākotnē negatīvi ietekmēt pašvaldības finansiālo situāciju, aizdevumi nav izsniegti, īpašumi nav ieķīlāti.

PERSONĀLS
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Skrundas novada pašvaldība savā ikdienas darbībā ievēro tiesiskuma, demokrātijas un
godīgas politikas principus, kā arī ētikas normas un labas pārvaldības nosacījumus.
Skrundas novada Domes pieņemto lēmumu izpildi un darba organizatorisko un tehnisko
apkalpošanu nodrošina Skrundas novada pašvaldība, kas ir patstāvīga pašvaldības iestāde.
2018. gadā Skrundas novada pašvaldības administrācijā bija nodarbināti 56 darbinieki, no
kuriem 8 ir nodarbināti uz nepilnu darba laiku. Pašvaldības administrācijā strādā 17 vīrieši un 39
sievietes. Rudbāržu pagastu pārvaldē ir nodarbināti 10 darbinieki, Nīkrāces pagastu pārvaldē 8,
Raņķu pagasta pārvaldē 4 un Skrundā 29 administrācijas darbinieki.
2018. gada laikā darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas ar 13 darbiniekiem, uz nenoteiktu
laiku un ar 23 darbiniekiem uz noteiktu laiku – izglītības projektu realizāciju un konkrēta darba
veikšanai.

KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Lai iedzīvotāji saņemtu pakalpojumus pēc iespējas tuvāk savai dzīves vietai, kopš
2015.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 stendos 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.

ZVĒRINĀTA REVIDENTA ATZINUMS PAR SKRUNDAS NOVADA
PAŠVALDĪBAS FINANSIĀLO PĀRSKATU
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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 2018.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 2018. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu
rezultātiem un naudas plūsmām 2018. 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 2018. gadu un nav atklājuši būtiskas neatbilstības starp
šajā vadības ziņojumā un 2018. gada konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu
informāciju. (Skatīt Pielikumu Nr.1.)

DOMES LĒMUMS PAR 2018. 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 2019.gada 25.jūlija domes sēdē (Prot.Nr. 9, 1.§) (Skatīt
Pielikumu Nr.2 ).

PIELIKUMS Nr.1.
SIA “Nexia Audit Advice”
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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
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu
Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas
laiks

Nr. SNP-18-09/RZ

Skrundas novada domei
Esam veikuši Skrundas novada Pašvaldības (turpmāk – “Pašvaldība”) 2018. gada pārskatā ietvertā
finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver:
• 2018. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – Ministru kabineta
2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” minētās
veidlapas (turpmāk – veidlapa) Nr. 1 "Bilance",
•

2018. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr. 4-3,

•

Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2018. gadu – veidlapa Nr. 4-1,

•

Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2018. gadu – veidlapa Nr. 2-NP,

•

Finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra
noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā,

•

Grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu,

• Finanšu pārskata skaidrojumu.
Šis finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības iestāžu finanšu pārskatus, kā norādīts
finanšu pārskata pielikumā. Kapitālsabiedrības, kurās pašvaldība ir kapitāldaļu turētājs, nav
konsolidētas šajā finanšu pārskatā.
Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Skrundas novada
Pašvaldības finansiālo stāvokli 2018. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un
naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī, saskaņā ar Ministru kabineta 2013.
gada 15. oktobra noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.
Atzinuma pamatojums
Atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likumam mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā
atzītiem finanšu revīzijām piemērojamiem Starptautiskajiem Augtāko revīzijas iestāžu standartiem
(turpmāk – ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu
ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju.
Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu
padomes izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (turpmāk – SGĒSP kodekss) prasībām
un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu
veiktajai finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī SGĒSP kodeksā un
Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes
prasības.
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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 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 tiesību aktu prasībām.
Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot,
izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no 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 tiesību aktu prasībām
Papildus tam, saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai
Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar 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 finanšu pārskats, sniegtā
informācija atbilst finanšu pārskatam, un

•

Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra
noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.

Turklāt, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās vidi, mūsu
pienākums ir ziņot, ja mēs vadības ziņojumā esam identificējuši būtiskas neatbilstības. Mūsu
uzmanības lokā nav nonācis nekas, par ko šajā sakarā būtu jāziņo.
Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, atbildība par finanšu pārskatu
Vadība ir atbildīga par tāda finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu,
sagatavošanu saskaņā ar 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 finanšu pārskatu, kas
nesatur ne krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības.
Sagatavojot 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 finanšu pārskata
sagatavošanas procesa uzraudzību.
Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdas vai
krāpšanas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums.
Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar
ISSAI, 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 finanšu
pārskatu.
Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus
spriedumus un saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī:
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•

identificējam un izvērtējam riskus, ka 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 finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju un
skaidrojumus pielikumā, un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata pamatā
esošos darījumus un notikumus;

•

iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības konsolidācijā
iesaistīto iestāžu finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par 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 ARDROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU

Biruta Novika, 29157759
biruta.novika@auditadvice.lv
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PIELIKUMS NR. 2.
Lēmums par pārskata apstiprināšanu
IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA
SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr. 90000015912
Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā, LV – 3326
tālrunis 63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv

SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS
Skrundā
25.07.2019.

(prot. Nr. 9, 1.§)

Par Skrundas novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
A. ZALGAUCKIS
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punkta, kas nosaka,
ka ”tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta
izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, LR likuma par budžeta un finanšu vadību
14.panta 3.daļu, kas nosaka, ka „lai informētu sabiedrību par iestādes darbības mērķiem un
rezultātiem, kā arī par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu iepriekšējā gadā, ministrijas un
citas centrālās valsts iestādes, visas to padotībā esošās budžeta finansētās institūcijas, budžeta
nefinansētās iestādes un pašvaldības līdz pārskata gadam sekojošā gada 1.jūlijam sagatavo gada
publiskos pārskatus un mēneša laikā pēc sagatavošanas publicē tos savās mājas lapā internetā.
Pašvaldība gada publiskos pārskatus iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
publicēšanai tās mājaslapā internetā. Pašvaldības gada publiskajam pārskatam jābūt sabiedrībai
pieejamam katrā attiecīgajā pašvaldībā. Ministru kabinets nosaka gada publiskā pārskata un
sagatavošanas kārtību MK Noteikumiem Nr. 413 no 05.05.2010. „Noteikumi par gada publiskajiem
pārskatiem”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Andrejs SALMINS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Aivars SEBEŽS, Inese
IVĀNE, Gunta STEPANOVA), „pret” – 1 (Juris JAUNZEMS), „atturas” – 2 (Valdis PAKULIS,
Valters FARNASTS), Skrundas novada dome nolemj:
1. apstiprināt Skrundas novada pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu (Pielikums Nr. 1. uz
28.lpp.),
2. uzdot izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM organizēt publiskā pārskata publicēšanu:
2.1. Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstība ministrijas mājas
lapā,
2.2. Skrundas novada pašvaldības mājas lāpā internetā.
Sēdi vadīja
Sēdi protokolēja

(personiskais paraksts)
(personiskais paraksts)
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A. Zalgauckis
I. Freimane

