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PAMATINFORMACIJA 

 

 

2017. gadā notikušas 14 Skrundas novada domes sēdes (12 kārtējās sēdes un 4 ārkārtas), 

kurās kopā pieņemti 276 lēmumi.  

2017. gadā Skrundas novada pašvaldībā darbojās šādas komitejas: 

- finanšu (vad. Loreta Robežniece), 

Pašvaldības nosaukums 

 

Pašvaldības kods saskaņā ar LR 

Administratīvo teritoriju un 

Teritoriālo vienību vienoto  

Klasifikatoru (ATVK) 

 

Novada platība 
 

Nodokļu maksātāja 

reģistrācijas numurs 

Skrundas novada pašvaldība 

 

6209000 

 

 

 

 

555,39 km2 

 

90000015912 
 

Adrese 

 

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,  

Aldis Balodis (līdz 16.06.2017.), Andris Bergmanis 

(līdz 16.06.2017.), Rihards Valtenbergs (līdz 

16.06.2017.), Gunārs Zeme (līdz 16.06.2017.), Zigurds 

Puriņš (līdz 16.06.2017), Andris Vilnis Sadovskis  

(līdz 16.06.2017.), Ainārs Piļeckis (līdz 20.07.2017.), 

Jānis Brūveris (no 20.07.2017.), Aivars Rudzroga (no 

16.06.2017.), Dzintars Ankevics (no 16.06.2017.), 

Inese Ivāne (no 16.06.2017.), Valdis Pakulis (no 

16.06.2017.), Andrejs Salmins (no 16.06.2017.), Benita 

Lielāmere (no 16.06.2017.). 

 

Domes priekšsēdētāja 

 

Loreta Robežniece  

  

Konsolidētajā finanšu 

pārskatā ietverti sekojošu 

iestāžu gada finanšu pārskati 

 

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

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

 

Pārskata periods 
 

 

01.01.2017. – 31.12.2017. 

 

Revidenti: SIA "NEXIA AUDIT 

ADVICE” 

Grēcinieku iela 9-3, Rīga 

LV -1050 

Komercsabiedrības licence 

Nr.134 

Biruta Novika  

Raiņa iela 16-106, Ludza, 

Ludzas novads, LV 5701 

Zvērināta revidente  

Sertifikāta Nr. 106 
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- sociālo, izglītības un kultūras jautājumu (vad. Gunta Stepanova), 

- attīstības (vad. Ivars Grundmanis). 

2017. gadā Skrundas novada pašvaldībā darbojās šādas komisijas: 

- vēlēšanu komisija, 

- administratīvo komisija, 

- administratīvo aktu strīdu komisija, 

- iepirkumu komisija, 

- 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, 

- O. Kalpaka Rudbāržu sākumskola, 

- Nīkrāces pamatskola, 

            - Skrundas mūzikas skola, 

- Skrundas kultūras nams, 

- Skrundas pilsētas bibliotēka, 

- Skrundas bērnu bibliotēka, 

- Nīkrāces bibliotēka, 

- Rudbāržu bibliotēka, 
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- 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. 

 

 

 

Pēc Skrundas dzimtsarakstu nodaļas datiem 2017. gadā reģistrēti 39 jaundzimušie, miruši 

73 cilvēki, noslēgtas 47 laulības. Jaundzimušo skaitam ir neliela tendence palielināties.   

Reģistrētais bezdarba līmenis gada sākumā bija 7,2 %, sastādot kopējo bezdarbnieku skaitu 

213 cilvēkus.  

Skrundas novada pašvaldība sadarbojas ar nevalstiskām organizācijām, kopā aktualizējot 

pilsētā un pagastos aktuālās problēmas un meklējot risinājumus, piesaistot projektu līdzekļus. Ar 

biedrību atbalstu notiek personu ar invaliditāti nodarbinātība sadarbībā ar NVA. Kopā ar 

nevalstisko organizāciju Ventaskrasti, nodrošināti tērpi kolektīviem uz XXVI Vispārējiem latviešu 

Dziesmu un XVI Deju svētkiem amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem.  

 

Ceļu un ielu uzturēšanā finanšu līdzekļi 2017. 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. Lai uzņēmējiem nodrošinātu nepieciešamo enerģijas 

jaudu, A/S “Sadales tīkls” uzsācis projektēšanu un būvniecību  jaunai 110/20 kV (kilovoltu) 

apakšstacijai "Skrunda". Svarīgs ieguldījums no Iekšlietu ministrijas 2017. gadā bija Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēkas būvniecības pabeigšana. 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.  

https://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD-qqr68DaAhVEiSwKHceuDpsQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fdziesmusvetki.lv%2F&usg=AOvVaw17ZIf18pz1AU-UEPR7wrfn
https://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD-qqr68DaAhVEiSwKHceuDpsQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fdziesmusvetki.lv%2F&usg=AOvVaw17ZIf18pz1AU-UEPR7wrfn
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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.  

2017. gadā pieņemts lēmums slēgt O. Kalpaka Rudbāržu sākumskolu, kurā uz mācību gada 

sākumu mācības uzsāka 5 skolēni. Par Jaunmuižas pamatskolas audzēkņu turpmākajām izglītības 

iespējām notiek diskusijas ar vecākiem, skolu pārstāvjiem, tiek modelēta iespēja iekļaut Jaunmuižas 

pamatskolas skolēnus Skrundas vidusskolā.  

Jaunizveidotajā Skrundas novada Mākslas studijā veiksmīgi turpinās darbs.   

Izmaiņas ir ikgadējā Skrundas novada Domes un Skrundas vidusskolas radošās pašizpausmes 

projekta „Ventas valoda” jaunrades darbu konkursā. Sākot ar šo gadu, tiek uzaicināti piedalīties 

arī citu novadu, kur cauri tek Venta,  skolu audzēkņi. Šogad uzaicinām Kuldīgas novadu. Skolēni 

tiek mudināti ikdienā saskatīt interesanto, neparasto un savdabīgo Kuldīgas, Skrundas apkaimes 

dabā un cilvēkos, kā arī vērot, analizēt, izpētīt un izteikt pārdomas, savu vērtējumu par norisēm 

sabiedrībā. 
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FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 

 

Skrundas novada pašvaldības 2017. gada bilance. 

 

AKTĪVS 

 

Posteņa  nosaukums 
Pārskata perioda 

beigās 

Pārskata perioda 

 sākumā 

Ilgtermiņa ieguldījumi 15 086 909 15 731 524 

Nemateriālie ieguldījumi 43 377 52 288 

Attīstības pasākumi un programmas 33 356 42 488 

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes   

un tamlīdzīgas tiesības 
5 381 6 320 

Pārējie nemateriālie ieguldījumi 4 640 3 480 

Pamatlīdzekļi 12 762 666 13 367 762 

Zeme, ēkas un būves 10 907 236 11 405 551 

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 10 816 12 358 

Pārējie pamatlīdzekļi 835 277 898 952 

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība 
53 159 43 833 

Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi 882 251 932 963 

Bioloģiskie un pazemes aktīvi 70 731 70 731 

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 3 196 3 374 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 2 280 866 2 311 474 

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību 

kapitālā 
2 280 866 2 311 474 

Apgrozāmie līdzekļi  1 590 577 1 274 074 

Krājumi 33 829 48 992 

Debitori 222 017 197 382 

Nākamo periodu izdevumi un avansi par 

pakalpojumiem un projektiem 
18 070 13 616 

Naudas līdzekļi 1 316 661 1 014 084 

BILANCE  16 677 486 17 005 598 

 

PASĪVS 

 

Posteņa nosaukums Pārskata perioda 

beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

Pašu kapitāls 14 763 459 14 671 342 

Rezerves 57 966 57 966 

Budžeta izpildes rezultāti 14 705 493 14 613 376 

Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 14 613 376 15 345 916 

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 92 117 -732 540 

Kreditori 1 914 027 2 334 256 

Ilgtermiņa saistības 1 444 029 1 646 790 

Ilgtermiņa aizņēmumi 1 430 016 1 644 998 

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie 14 013 1 792 
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avansi 

Īstermiņa saistības 469 998 687 466 

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu 

īstermiņa daļa 

138 802 148 634 

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 

51 234 50 806 

Īstermiņa uzkrātās saistības 121 507 127 570 

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem 

(izņemot nodokļus) 

692 884 

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 795 2 261 

Pārējās īstermiņa saistības 928 23 

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 156 040 357 288 

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 13 435 6 389 

Avansā saņemtie transferti 142 605 350 899 

BILANCE  16 677 486 17 005 598 

 

 

Skaidrojums par 2017.gada budžeta izpildi ( pēc naudas plūsmas) 

 

       2017.gadā Skrundas novada pašvaldības konsolidētie pamatbudžeta ieņēmumi sastāda 5 479 

881 EUR, speciālā budžeta ieņēmumi sastāda 177 964 EUR, ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi 

sastāda 220 EUR, veidojot kopējos budžeta ieņēmumus 5 658 065 EUR. Salīdzinājumā ar 

iepriekšējo pārskata gadu,  ieņēmumi samazinājušies  par 401 102 EUR , jeb 7 %. 

 

Pamatbudžets 

Ieņēmumu daļa 

 

       Kopējie pamatbudžeta ieņēmumi 2017.gadā  sastāda 5 479 881 EUR un tas ir par 242 504  

EUR,  jeb 4 % mazāk kā iepriekšējā pārskata periodā. 

 

Grafiks Nr.1“2017.gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde salīdzinājumā ar 2016.gadu.” 
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 Kā redzams grafikā Nr.1 “2017.gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde salīdzinājumā ar 

2016.gadu”,  

 

 2017.gadā palielinājušies ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa par 56 080 EUR jeb 3%. 

 

 Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi palielinājušies par 8 256 EUR, jeb 2 %. Pieaugums 

saistīts ar efektīvāku nodokļa parādu iekasēšanu sadarbībā  ar tiesu izpildītājiem. 

 

 Nenodokļu ieņēmumi palielinājušies par 3 971 EUR, jeb 5 %. 2017.gadā pašvaldība izsolēs 

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

 

 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi samazinājušies par 75 272 EUR, 

jeb 17%. Ieņēmumi samazinājušies par zemes  nomas maksu  saistībā ar īpašumu “Mežaine” 

Raņķu pagastā, jeb bijušo Skrundas militāro pilsētiņu, ko 2017.gadā pašvaldība nodeva  bez 

atlīdzībā LR Aizsardzības ministrijai. 2017.gadā par šo objektu attiecīgi samazinājušies  

ieņēmumi kā par tūrisma apskates objektu. 

 

 2017.gadā pašvaldība kā transfertu no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas 

personas- Kurzemes plānošanas reģiona saņēma naudas balvu 5 195 EUR apmērā 

uzņēmējdarbības sekmēšanai novadā, kā arī 1100 EUR Kurzemes kultūras projektu 

realizēšanai. 

 

 Kopējie valsts budžeta transfertu ieņēmumi samazinājušies par 230 323 EUR, jeb 8 %. No 

valsts saņemto mērķdotāciju apjoms 2017.gadā samazinājies par 458 184 EUR, jeb 29%.  Tas 

saistīts ar Rudbāržu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra likvidāciju, kas  līdz 2017.gadam 

100% tika finansēta no valsts mērķdotācijas. Par 154 550 EUR, jeb 76 % pieauguši saņemtie 

valsts budžeta iestāžu transferti, jo atšķirībā no iepriekšējā gada, pieaudzis ES projektu 

finansējuma atmaksas apjoms. Lielākā  atmaksa saņemta par Multifunkcionālā jaunatnes centra 

izveidi Skrundā – 78 405 EUR un meliorācijas sistēmas izbūvi “Dārzi purvā” – 76 784 EUR. 

Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda palielinājusies par 73 311 EUR un 

2017.gadā sastāda 1 191 122 EUR. 

 

 Pašvaldību budžetu transfertu ieņēmumi samazinājušies  par 11 511 EUR, jeb 11 %.Tas saistīts 

ar skolēnu, kuri deklarēti citās pašvaldībās, skaita samazināšanos Skrundas pašvaldības 

izglītības iestādēs, līdz ar to savstarpējo norēķinu ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem ir 

samazinājušies. 

 

 

Izdevumu daļa 

 

 Kopējie pamatbudžeta izdevumi 2017.gadā sastāda 4 951 017 EUR, kas ir par 424 850 EUR, jeb 

8 % mazāk nekā iepriekšējā gadā. 
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Grafiks Nr.2 “2017.gada pamatbudžeta izdevumu izpilde atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas 

kategorijām salīdzinājumā ar 2016.gadu.” 

 

 
 

Kā redzams grafikā Nr.2 “2017.gada pamatbudžeta izpilde atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas 

kategorijām salīdzinājumā ar 2016.gadu”, tad kopumā 2017.gadā samazinājušies  izdevumi visās 

ekonomiskās klasifikācijas kategorijās, izņemot nelielu pieaugumu izdevumiem dotācijām un 

uzturēšanas transfertiem. 

 

 Atlīdzībai izdevumi samazinājušies  par 171 546 EUR, jeb 6%, un to sastāda likvidētās 

Rudbāržu internātpamatskolas- rehabilitācijas centra darbinieku atlīdzība- nav darbinieku, nav 

izdevumu. 

 

 2017.gadā par 44 257 EUR, jeb 3% samazinājušies izdevumi par pakalpojumu un preču iegādi. 

Par 67 240 EUR samazinājušies izdevumi preču iegādei, bet pakalpojumu iegādes izdevumi 

palielinājušies 43 747 EUR.  

 

Krasas cenu izmaiņas gan preču, gan pakalpojumu iepirkšanā 2017.gadā nenotika, izmaiņas 

saistītas gan ar jau minēto Rudbāržu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra likvidāciju, gan 

ar katras iestādes individuālo preču un pakalpojumu nepieciešamību. 

 

Par 9 254 EUR samazinājies valsts budžetā pārskaitītais pievienotās vērtības nodoklis, jo 

samazinājušies zemes nomas ieņēmumi no nekustāmā īpašuma “Mežaine”. 

 

 2017.gadā par 4 493 EUR, jeb 69 % pieauguši izdevumi dotācijām. Pašvaldība cenšas atbalstīt 

nevalstisko organizāciju iniciatīvas, līdzfinansējot dažādu biedrību projektus. 
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 Pašvaldības aizņēmumu procentu nomaksai izdevumi samazinājušies par 4 139 EUR, jeb 60 %. 

Valsts Kases aizdevumu mainīgās procentu likmes ir ievērojami samazinājušās, bet 2017.gadā 

no Valsts Kases saņemts aizdevums, kura procentu likme ir 0,00.  

 

Samazinājies arī aizņēmumu kopējais apjoms, jo pašvaldībai 2017.gadā atmaksāto aizņēmumu 

summa ir lielāka nekā saņemtā aizdevuma summa. 

 

 2017.gadā par 2 257 EUR, jeb 1% samazinājušies izdevumi sociālajiem pabalstiem. Par 6 533 

EUR palielinājušies izdevumi valsts un pašvaldību nodarbinātības programmas dalībniekiem, 

kas ir pozitīvs rādītājs, jo kaut nedaudz atvieglo pašvaldības budžetu.  

 

Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi un pabalsti naudā saglabājušies iepriekšējā gada 

līmenī, bet samazinājušies izdevumi natūrā maksātajiem sociālajiem pabalstiem. 

 

 Uzturēšanas izdevumu transferti  pieauguši par 906 EUR, jeb 1%. Tai skaitā par 3 524 EUR 

palielinājušies  izdevumi norēķiniem ar citām pašvaldībām, bet par 2 618 EUR samazinājušies 

transferti uz valsts budžetu. 

 

 Pamatkapitāla veidošanas izdevumi samazinājušies par 208 050 EUR, jeb 37 %. Ja iepriekšējos 

gados vidēji gadā tika realizēti 3-5 ES finansēti projekti, tad 2017.gadā- tikai viens kapitālo 

izmaksu projekts ”Pastaigu takas izveide gar Ventas upi Skrundā” par kopējo summu 91 311 

EUR. Lielākais samazinājums ir kapitālā remonta un rekonstrukcijas izdevumos – 278 994 

EUR. 

 

Grafiks Nr.3 “2017.gada pamatbudžeta izdevumu izpilde atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām salīdzinājumā ar 2016.gadu.” 
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Kā redzams grafikā Nr.3 “2017.gada pamatbudžeta izpilde atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

salīdzinājumā ar 2016.gadu” izdevumi 

 

  vispārējiem valdības dienestiem palielinājušies par 8 058 EUR ,jeb 1%. Palielinājums saistīts 

ar minimālās algas palielinājumu 2017.gadā, kā arī pašvaldību vēlēšanu izdevumiem. 

 

 Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumi 2017.gadā palielinājušies par 3 415 EUR, jeb 3%. 

Pieaugumu rada atlīdzība  pašvaldības policijai , kas 2017.gadā palielināja dežūru skaitu, līdz 

ar to, palielinājās apmaksājamo virsstundu skaits. 

 

 Ekonomiskās darbības izdevumi palielinājušies par  7 470 EUR, jeb 9 %. Palielinājums saistīts 

ar Valsts nodarbinātības aģentūras programmā nodarbināto bezdarbnieku skaita palielinājumu, 

kā rezultātā pieauga  izmaksājamo bezdarbnieku stipendiju apjoms. 

 

  Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā izdevumi palielinājušies par 82 697 EUR, jeb 12 

%.Izdevumi 29 789 EUR apmērā palielinājušies par pakalpojumiem nekustamā īpašuma 

uzturēšanai, jo 2017.gadā pieauga izmaksas pašvaldības kapitālsabiedrībai deleģēto funkciju 

izpildei. Saistībā ar minimālās algas pieaugumu, par 15 913 EUR pieauguši izdevumi atlīdzībai 

darbiniekiem, kas nodrošina teritorijas un mājokļu apsaimniekošanu.  

 

Par 5 482 EUR pieauguši izdevumi ielu apgaismošanai, jo papildus ierīkoti apgaismes stabi vietās, 

kurās līdz šim to nebija. 

Par 37 765 EUR palielinājušies kapitālie izdevumi. No lielākajiem kapitālieguldījumiem var minēt  

projekta “Pastaigu takas izveide gar Ventas upi Skrundā” realizāciju 91 311EUR apmērā un gājēju 

celiņu bruģēšana Skrundas pilsētā 51 512 EUR apmērā. 

 

 Veselības jomā izdevumi samazinājušies par 9 569 EUR, jeb 4 %. Lielākais samazinājums ir  

krājumu, materiālu iegādēm – par 12 011 EUR, kā arī kapitālajiem izdevumiem – par 7 955 

EUR, taču pieauguši izdevumi darbinieku atlīdzībai par 4 244 EUR. 

 

 Budžeta izdevumi  atpūtai un kultūrai 2017.gadā pieauguši par 29 367 EUR, jeb 7 %. Kultūras 

darbinieku atlīdzība pieaugusi par 5 240 EUR. Par 22 232 EUR pieauguši izdevumi precēm un 

pakalpojumiem, kas daļēji saistīts ar gatavošanos 2018.gada Vispārējiem latviešu Dziesmu un 

Deju svētkiem- pieauga izdevumi kolektīvu tērpu šūšanai un atjaunošanai, ka arī transporta 

izdevumi braucieniem uz reģionālajām skatēm. 

 

 Izdevumi izglītības funkciju nodrošināšanai 2017.gadā  samazinājušies par  

555 906 EUR, jeb 20 %.  

 

Pirmsskolas izglītības līmenī izdevumi samazinājušies par 5 785 EUR. Par preču un pakalpojumu 

iegādi izdevumi samazinājušies par 15 902 EUR, taču pieauguši izdevumi pirmsskolas izglītības 

iestāžu darbinieku atlīdzībai  – par 23 982 EUR. 

 

Pamatizglītības un vispārējās izglītības līmenī izdevumi samazinājušies par 457 359 EUR, jeb 23% 

Šis samazinājums saistīts ar Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra likvidācijas 

procesa pabeigšanu 2017.gada martā, līdz ar to izdevumi samazinājušies gandrīz visos EKK . 

Par 105 320 EUR samazinājušies izdevumi skolu kapitālajiem remontiem. 

 

2017.gadā par 26 948 EUR pieauguši izdevumi interešu izglītībai. Skrundas novadā veiksmīgi 

darbojas Skrundas mūzikas skola, Mākslas studija gan skolēniem, gan pieaugušajiem, 

Multifunkcionālais jauniešu centrs. 
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Par 3 289 EUR pieauguši izdevumi uzturēšanas transfertiem citām pašvaldībām par izglītības 

pakalpojumiem. 

 

 Sociālās aizsardzības budžeta izdevumi palielinājušies  par 9 896 EUR , jeb 2 %. 2017.gadā par 

5 241 EUR samazinājusies atlīdzība, jo 2016.gada pusgadā tika reorganizēts alternatīvās 

aprūpes centrs, kā rezultātā  2017.gadā samazinājušies izdevumi atlīdzībai, taču minimālās 

algas pieauguma dēļ, Valtaiķu aprūpes nama darbinieku atlīdzības izdevumi pieauguši par 

5 484 EUR. 

 

Preču un pakalpojumu apmaksa saglabājusies iepriekšējā gada līmenī. Par 19 035 EUR 

palielinājušies kapitālie izdevumi Valtaiķu aprūpes namā, jo 2017.gadā kapitāli izremontēts 

veļas mājas jumts un izveidota bruģēta pastaigu taka nama klientiem. 2017.gadā samazinājies 

izmaksāto sociālo pabalstu apjoms par 6 178 EUR. 

 

Grafiks Nr.4 

 

 “2017.gada pamatbudžeta izdevumi pa funkcionālajām kategorijām procentuālais sadalījums” 

613261

99294

86058

710963

253295

407560

2165434

615152

2017.gada pamatbudžeta izdevumi 
atbilstoši funkcionālajām kategorijām EUR 

un %

Vispārējie valdības dienesti 613
261 EUR= 12,4 %

Sabiedriskā kārtība un drošība 99
294 EUR= 2,0 %

Ekonomiskā darbība 86 058 EUR=
1,7 %

Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana 710 963 EUR =
14,4 %

Veselība 253 295 EUR= 5,1 %

Atpūta, kultūra un reliģija 407
560 EUR = 8,2 %

Izglītība 2 165 434 EUR = 43,7 %

 
 

Kā redzams grafikā Nr.4, tad  kopumā 2017.gada pamatbudžeta lielākos izdevumus veido izdevumi 

izglītības funkciju nodrošināšanai – 43,7% no kopējā budžeta. Jāpiebilst, ka šīs funkcijas 
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izdevumiem ir tendence samazināties, jo ar katru gadu pašvaldībā samazinās skolēnu skaits, kā arī 

notiek skolu optimizācija. 

2017.gadā  otra lielākā izdevumu funkcionālā kategorija, ko pašvaldība uzskata par vienu no 

prioritārajām, ir teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, sastādot 14,4% no kopējiem izdevumiem. 

 

2017.gada pamatbudžeta ieņēmumi bija lielāki nekā izdevumi un veidoja ieņēmumu pārsniegumu 

528 864 EUR apmērā. 

 

Speciālais budžets 

 

 Skrundas novada pašvaldības  speciālā budžeta ieņēmumi 2017.gadā sastāda 177 964 EUR un ir  

par 6 106 EUR,  jeb 3% lielāki kā 2016.gadā .Tas saistīts ar dabas resursu nodokļa  ieņēmumu 

palielināšanos.  

Valsts mērķdotācija autoceļu uzturēšanai 161 105 EUR apmērā ir palikusi precīzi tāda pati kā 

2016.gadā, kas ir absolūti neloģiski, ņemot vērā autoceļu stāvokli un darbu izmaksu pieaugumu 

2017.gadā. 

 

Speciālā budžeta izdevumi 2017.gadā sastāda 166 787 EUR, tas ir par 33 240 EUR, jeb 20 % vairāk 

nekā 2016.gadā. Par 3 351 EUR palielinājušies izdevumi autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanai, bet 

kapitālieguldījumi autoceļu uzturēšanai palielinājušies par 26 182 EUR, jeb 43 %. 

 

2017.gada speciālā budžeta ieņēmumi pārsniedz izdevumus, veidojot ieņēmumu pārsniegumu 11 

177 EUR apmērā.  

 

Ziedojumi un dāvinājumi 

 

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi 2017.gadā ir samazinājušies par 1 902 EUR, jeb 90 % 

un sastāda  220 EUR. Ziedojumu ieņēmumi nav prognozējami , tādēļ neatstāj būtisku ietekmi uz 

pašvaldības budžetu. 

 

Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem 2017.gadā sastāda 1 698 EUR, kas ir par 2 104 EUR, 

jeb 55 % mazāk nekā 2016.gadā. Ziedojumi, kas saņemti ar iezīmētu mērķi, tai skaitā arī iepriekšējā 

gada atlikums, atbilstoši šim mērķim arī izlietoti. 

 

2017.gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumi pārsniedz ieņēmumus un veido deficītu 

1 478 EUR apmērā, kas tiek segts no iepriekšējā gada naudas  līdzekļu atlikuma. 
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PERSONĀLS 

 
Skrundas novada pašvaldība savā ikdienas darbībā ievēro tiesiskuma, demokrātijas un 

godīgas politikas principus, kā arī ētikas normas un labas pārvaldības nosacījumus.  

2017. gada nogalē tika veikta pašvaldības administrācijas, kā arī iestāžu un skolu, pagasta 

pārvalžu un aģentūru darbinieku individuālās kvalifikācijas, prasmju un darba rezultātu 

novērtēšana.  

Skrundas novada Domes pieņemto lēmumu izpildi un darba organizatorisko un tehnisko 

apkalpošanu nodrošina Skrundas novada pašvaldība, kas ir patstāvīga pašvaldības iestāde. 

2017. gadā Skrundas novada pašvaldības administrācijā bija nodarbināti 56 darbinieki, no 

kuriem 9 ir nodarbināti uz nepilnu darba laiku. Pašvaldības administrācijā strādā 19 vīrieši un 37 

sievietes.  Nīkrāces un Rudbāržu pagastu pārvaldēs ir nodarbināti 9 darbinieki (katrā), Raņķu 

pagasta pārvaldē 4 un Skrundā 34 darbinieki.  

2017. gada laikā darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas ar 12 darbiniekiem, uz nenoteiktu 

laiku un ar 14 darbiniekiem uz noteiktu laiku – izglītības projektu realizāciju un konkrēta darba 

veikšanu.  
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KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

 
 Lai iedzīvotāji saņemtu pakalpojumus pēc iespējas tuvāk savai dzīves vietai, 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 stendā Skrundas novada 

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

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

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

iedzīvotāju sapulces notiek Skrundas kultūras manā un pašvaldības pakalpojumu centros. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skrundasnovads.lv/
http://www.iub.gov.lv/
http://www.skrundasnovads.lv/
http://www.skrundasnovads.lv/
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NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

 

2017. gadā uzsāktie projekti 

Dabas tūrisms visiem (UniGreen). 2017. gadā ir uzbūvēta pastaigu  taka gar Ventu, projekta 

ietvaros ir apmeklētas konferences un ņemta dalība pieredzes apmaiņas braucienos Somijā un 

Lietuvā. Taka pielāgota personām ar īpašām vajadzībām.  

Veselības veicināšanas pasākumi Skrundas novadā 1. kārta. 2017. gadā uzsākās projekta 

ieviešana ar Veselības velobraucienu, piecām Veselīga dzīvesveida popularizēšanas nometnītēm 

bērniem un skolēnu peldēšanas apmācībām. 2018. gadā turpināsies 2.-4. klašu skolēnu peldēšanas 

apmācības, notiks arī Veselības veicināšanas nometnītes bērniem, kā arī uzsāksies atkarību 

atpazīšanas lekcijas, veselīga uztura skoliņa, specializētās darbnīcas cilvēkiem ar funkcionāliem 

traucējumiem, kā arī citi fiziskās veselības pasākumi. 

Kurzeme visiem – 2017. gada nogalē projekta ietvaros ir izstrādāts Kurzemes plānošanas reģiona 

(KPR) deinstitucionalizācijas (DI) plāns. Pamatojoties uz šajā plānā noteiktajiem pasākumiem, tiks 

uzsākta dokumentācijas izstrāde, lai varētu izveidot grupu dzīvokļus un iedzīvotāji ar garīga 

rakstura traucējumiem varētu saņemt sev nepieciešamos pakalpojumus. 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) 

pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

Četru prioritāro grants ceļu rekonstrukcija. 2017. gadā turpinājās būvprojekta izstrāde un skaņošana 

ar pieguļošo zemju īpašniekiem, lai pēc iespējas drīzāk varētu iepirkuma rezultātā izvēlēties 

pārbūves veicējus. 

Proti un dari. Uzsākts projekts jauniešiem, kuri nemācās, nestrādā. Projektā tiek īstenota 

individuālo pasākumu programmu izstrāde un  īstenošana. 

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai – radošu pieeju STEM (matemātika, 

dabaszinātnes (fizika, ķīmija, bioloģija) un tehnoloģijas) mācību priekšmetu apguvei. Matemātiku 

meistarklasēs apguva Skrundas vidusskolas 5.-7. klases skolēni un Nīkrāces pamatskolas 5.-6. klašu 

skolēni. Apmeklēts ZINOO centrs Liepājā, kur gan Nīkrāces pamatskolas, gan Skrundas 

vidusskolas 5.-6. klašu skolēni aktīvu dalību ņēma nodarbībā “Gudrais plastilīns”. Savukārt 

Nīkrāces pamatskolas 7.-9. klašu skolēni un Skrundas vidusskolas skolēni ZINOO centrā apmeklēja 

nodarbību “Atkritumu pārstrāde un enerģijas ieguve”.  

Ar 2017. gada septembri Skrundas novadā Skrundas vidusskola un Nīkrāces pamatskola  ir 

iesaistījušās Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. 

specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs" projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs”, kā arī uz atsevišķiem pasākumiem tiks pieaicināti Jaunmuižas 

pamatskolas 7.-9. klašu izglītojamie. Projekts tiks īstenots līdz 2020. gada 30. decembrim un tā 

mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs. Projekta ietvaros tiek īstenoti dažādi karjeras atbalsta pasākumi, kuri ir saistīti gan ar darba 

pasaules iepazīšanu, izglītojamo sevis izpēti, karjeras lēmuma pieņemšanu, pašnovērtējuma 

veikšanu, iepazīšanos ar izglītības iespējām. Projekta ietvaros ir iespējams saņemt finansējumu 

karjeras atbalsta pasākumiem un sabiedriskā transporta izdevumu apmaksai.  

Individuāls atbalsts skolēniem pieejams projektā “PuMPuRS” - Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai. Pieejamas papildu konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī 

speciālistu konsultatīvais atbalsts ar mērķi novērst iespējamo mācību pārtraukšanas risku. 

Konsultatīvais atbalsts sniegts 12 skolēniem. 
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Plānotie projekti 2018. gadam 

Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā 

(Video Gard). 2018. gadā tiks noslēgts līgums starp projekta partneriem par projekta ieviešanu. 

Projekta ietvaros tiks iegādātas un uzstādītas trīs video novērošanas kameras Skrundas pilsētā un 

uzlabots novērošanas centrs. Projekta ietvaros tiks iepazīta citu pašvaldību un sadarbības iestāžu 

pieredze video novērošanā gan Latvijā, gan Lietuvā. Projekta vadošais partneris Kurzemes 

plānošanas reģions. 

Dzīve sakoptā vidē - labākai nākotnei (Clean brownfilds) 2018. gadā tiks noslēgts līgums starp 

projekta partneriem par projekta ieviešanu.  Tā ietvaros Skrundas pilsētā tiks rekultivēti 11 ha 

ražošanas teritorijas, kas atrodas Kalna ielā 17. Projekta vadošais partneris Kurzemes plānošanas 

reģions. 

Apmeklē Ventas upi (Visit Venta). Arī par šī projekta ieviešanu 2018. gada sākumā tiks noslēgts 

līgums ar projekta partneriem. Šī projekta ietvaros ir paredzēts uzstādīt āra tūrisma informācijas 

stendu, izgatavot “Ventastega Curonica”  skulptūru. Kā arī tiks ņemta dalība kopējās projekta 

aktivitātēs. 

Skrundas novada pašvaldības 2018. gada budžets var nodrošināt novada iestāžu funkcionēšanu un 

iesāktā turpināšanu.  

Pašvaldība aizņēmumi 

Visi pašvaldības aizņēmumi ir ņemti Valsts kasē EUR valūtā ar mainīgu likmi. 

Mērķis 

Līguma 

parakstīšanas 

datums  

Atmaksas 

termiņš  

Aizņēmu

ma līguma 

summa  

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Dabas tūrisms visiem-

Pastaigu takas izveide gar 

Ventas upi Skrunda 

03.08.2017 22.07.2022 87 948 0 87 948 

Klusās ielas un ceļu 

Skrunda-Berģi 

rekonstrukcija Skrundas 

novadā. 

10.07.2013 20.07.2020 167 833 14 610 10 714 

Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu 

emisijas samazināšanai 

Nīkrāces pamatskolā. 

20.11.2014 20.11.2034 261 828 193 107 180 015 

Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu 

emisijas samazināšanai 

Skrundas vidusskolā. 

20.11.2014 20.11.2034 394 709 187 492 167 756 

Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai 

Skrundas kultūras namā. 

21.10.2014 20.10.2029 261 167 126 237 108 825 

Meliorācijas sistēmas 

Dārzi purvā pārbūve 

Skrundā. 

31.08.2016 20.06.2018 90 373 90 373 4 530 

Multifunkcionāla 

jaunatnes iniciatīvu centra 
31.08.2016 20.09.2020 122 429 122 429 32 153 



SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2017.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 19 

 

Pašvaldības 2018. gada prioritātes: 

-  iedzīvotāju labklājība.  

-  izglītības  procesa pilnveide un izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana, 

-  novada teritorijas  infrastruktūras un mājokļu pilnveidošana, 

- Eiropas struktūrfondu un citu finanšu instrumentu apgūšana un līdzfinansējuma nodrošināšana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izveide Skrundā. 

Ventas un Liepājas iela 

(A9) rekonstrukcija 

Skrundā,Skrundas novadā. 

06.11.2014 20.10.2039 3 283 511 904 544 865 216 

Vietējās nozīmes Saieta 

nama izveidošana 

Nīkrāces pagastā 

12.11.2010 20.11.2025 177 858 28 969 25 747 

Pašvaldības dzīvojamo 

māju jumtu remontam 

Nīkrācē 

05.06.2007 20.03.2032 142 287 90 395 84 464 

Attīrīšanas iekārtu 

rekonstrukcija Nīkrācē 
22.05.2003 01.04.2018 68 298 6 402 1 450 

x x x 5 240 653 1 793 632 1 568 818 
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ZVĒRINĀTA REVIDENTA ATZINUMS PAR SKRUNDAS NOVADA 

PAŠVALDĪBAS FINANSIĀLO PĀRSKATU 

 

 Skrundas novada pašvaldības revidenti ir starptautiskā neatkarīgo grāmatvedības un 

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

atbildīgā zvērinātā revidente Biruta Novika (sertifikāts Nr.106). Noslēdzot 2017.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 2017. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu 

rezultātiem un naudas plūsmām 2017. 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 2017. gadu un nav atklājuši būtiskas neatbilstības starp 

šajā vadības ziņojumā un 2017. gada konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu 

informāciju. (Skatīt Pielikumu Nr.1.) 

 

DOMES LĒMUMS PAR 2017. 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 2018.gada 28.jūnija domes sēdē (Prot.Nr. X,X.§) (Skatīt 

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

Licence Nr. 134 

Reģ.Nr. 40003858822 

Grēcinieku iela 9-3, 

Rīga, LV-1050,  

Latvija 

T: +371 67333227 

F: +371 67221520 

info@auditadvice.lv 

auditadvice.lv 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

Rīgā 

Dokumenta datums ir tā 

elektroniskās parakstīšanas 

laiks 

 

Nr. SNP-17-26/RZ 

 

Skrundas novada domei 

 

Skrundas novada domei 
Esam veikuši Skrundas novada Pašvaldības (turpmāk – “Pašvaldība”) 2017. gada pārskatā ietvertā 

finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver: 

 2017. 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",  

 2017. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr. 4-3,  

 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2017. gadu – veidlapa Nr. 4-1, 

 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2017. 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 2017. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un 

naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2017. 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 
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Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes 

prasības.  

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

mūsu atzinumam. 

 

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

atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO.  

Mūsu atzinums par 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 
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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: 

 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 
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PIELIKUMS NR. 2. 

 

Lēmums par pārskata apstiprināšanu 

 

 


