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VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA 

 

Alsungas novads 

 

 

 

Ģerbonis 
 

Centrs: Alsunga  

Platība: 190
[1]

 km
2
  

Iedzīvotāji (2009): 1688
[2]

  

Blīvums: 8,88 iedz./km²  

Izveidots: 2009. gadā  

Domes 

priekšsēdētājs: 

Aivars Sokolovskis 
 

Mājaslapa http://www.alsunga.lv/  

Alsungas novads ir pašvaldība Kurzemē, 180 km no Rīgas senajā suitu apvidū. 

Robežojas ar Kuldīgas novada Ēdoles un Gudenieku pagastiem, Pāvilostas novada 

Sakas pagastu un Ventspils novada Jūrkalnes un Ziru pagastiem. Lielākās apdzīvotās 

vietas ir Alsunga (novada centrs), Reģi, Almāle, Ziedlejas, Balande, Dienvidstacija. 

http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Alsungas_novada_%C4%A3erbonis&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Alsunga
http://lv.wikipedia.org/wiki/Alsungas_novads#cite_note-0
http://lv.wikipedia.org/wiki/Kvadr%C4%81tkilometrs
http://lv.wikipedia.org/wiki/Alsungas_novads#cite_note-1
http://lv.wikipedia.org/wiki/2009
http://www.alsunga.lv/
http://lv.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%A1vald%C4%ABba
http://lv.wikipedia.org/wiki/Kurzeme
http://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%ABga
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Suiti&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Kuld%C4%ABgas_novads
http://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%92doles_pagasts
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Gudenieku_pagasts&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/P%C4%81vilostas_novads
http://lv.wikipedia.org/wiki/Sakas_pagasts
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ventspils_novads
http://lv.wikipedia.org/wiki/J%C5%ABrkalnes_pagasts
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ziru_pagasts&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Alsunga
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Re%C4%A3i&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Alm%C4%81le&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ziedlejas&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Balande&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Dienvidstacija&action=edit&redlink=1
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Alsungas novada teritorijā Rietumkursas augstienes reljefs pāriet Piejūras zemienē;
[3]

 

uz rietumiem no Alsungas - jūras senkrasta kāple. Pusi teritorijas klāj meži. 

Augstākais punkts ir uz robežas ar Ēdoles pagastu - 87,2 m. 

Upes:          Užava; Kauliņa - Užavas pieteka (lejtecē saucas Sudmalupe). Garums - 

26 km, baseins - 84 km
2
, kritums - 67 m,Mārgava 

Ezeri:Zvirgzdu ezers (74 ha);Kukšu ezers (40 ha);Alsungas dzirnezers. 

Vēsture  

Alsungas apkārtne  vēstures dokumentos pirmo reizi minēta 1230. gadā pāvesta 

līgumā ar kuršiem. 1341. gadā pirmo reizi minēta Alsungas pils. 

1935. gadā Aizputes apriņķa Alšvangas pagasta platība bija 240 km² un tajā dzīvoja 

3365 iedzīvotāji.1945. gadā pagastā izveidoja Alšvangas, Bērzkalnu, Grāveru un 

Kraumaņu ciema padomes, bet pagastu 1949. gadā likvidēja. 1950. gada 21. februārī 

Alsungas ciemam piešķīra strādnieku ciemata (no 1961. g. pilsētciemata) tiesības. 

1961. gadā Alsungai pievienoja likvidētos Grāveru un Kraumaņu ciemus, izveidojot 

Alsungas lauku teritoriju. 1977. gadā tai pievienoja daļu Jūrkalnes ciema teritorijas, 

bet daļu teritorijas pievienojas Gudenieku ciemam. 1991. gada 14. novembrī Alsunga 

zaudēja pilsētciemata statusu un kopā ar lauku teritoriju tika reorganizēta par 

Alsungas pagastu. 2009. gadā pagasts tika reorganizēts par Alsungas novadu.
 

 

                       INTERESANTĀKIE OBJEKTI 

Alsungas Livonijas ordeņa pils.
 

Dižgabalkalns.  

 

 Alsungas Svētā erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīca 

Zieduleja.  

Žibgravas veselības taka  

Piemiņas akmens etnogrāfiskai filmai ,,Kāzas Alsungā.”  

Piemiņas akmens 1941., 1949.gadā deportētajiem Alsungas iedzīvotājiem.  

Tiesas kalns.  

Vecais suitu ceļš.  

Zvirgzdu ezers (74,7 ha) atrodas paugurainā apvidū, lielākais dziļums 5 metri.  

Alsungas dzirnavu ezers (9,6 ha),uzpludināts uz Kauliņas upes un izmantojams 

atpūtai, makšķerēšanai. 

 

 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Rietumkursas_augstiene
http://lv.wikipedia.org/wiki/Piej%C5%ABras_zemiene
http://lv.wikipedia.org/wiki/Alsungas_novads#cite_note-2
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=U%C5%BEava&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kauli%C5%86a&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C4%81rgava&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Zvirgzdu_ezers&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/P%C4%81vests
http://lv.wikipedia.org/wiki/Kur%C5%A1i
http://lv.wikipedia.org/wiki/Aizputes_apri%C5%86%C4%B7is
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Al%C5%A1vangas_ciems&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C4%93rzkalnu_ciems&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Gr%C4%81veru_ciems
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Krauma%C5%86u_ciems&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ciema_padome
http://lv.wikipedia.org/wiki/Alsunga
http://lv.wikipedia.org/wiki/Pils%C4%93tciemats
http://lv.wikipedia.org/wiki/J%C5%ABrkalnes_ciems
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Gudenieku_ciems&action=edit&redlink=1
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DOMES PERSONĀLS UN KONTAKTI 

Vārds, 

Uzvārds 
Amats Telefons E-pasta adrese 

Aivars 

Sokolovskis 

Alsungas domes 

priekšsēdētājs 

29663384 

  
Aivars.Sokolovskis@apollo.lv 

Valda 

Zingberga 

Kancelejas vadītāja,  

Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja 

63351342 

26699509 

 

dome@alsunga.lv 

Voldemārs 

Dunajevs 

Alsungas novada domes 

izpilddirektors 
29386460  

Inga 

Bredovska 
muzeja vadītāja 26425015 

  

muzejs@alsunga.lv 

  

  

Santa 

Kreičmane 

Lauku konsultante,  

Lauku attīstības speciāliste 

Iepirkumu speciāliste 

63351533  

  

27813338 

santa.kreicmane@inbox.lv 

iepirkumi@alsunga.lv 

Ieva Rogozova 
Pašvaldības policijas 

inspektors 

 

 22007968 
 policija@alsunga.lv 

Māris  Bikse Sporta metodiķis 27852817 
 marisbikse77@inbox.lv 

 

Maira 

Baumane  

  

Sociālā dienesta vadītāja 
6332130 

 27807982 

sociālie@alsunga.lv 

  

Ausma 

Mundiciema 
Finanšu nodaļas vadītāja 

63351396 

26364270 

ausma.mundiciema@alsunga.lv 

Aiga Vanaga 

Poriķe 
Attīstības nodaļas vadītāja 20270718 

aiga.vanaga@gmail.com 

 

Rasma Cīrule Bibliotēkas vadītāja 
63351343  

 27852093 

biblioteka@alsunga.lv 

  

mailto:santa.kreicmane@inbox.lv
mailto:sociālie@alsunga.lv


6 

 

Gunta 

Mateviča 
Kultūras nama direktore 

63351175 

27867749 

alsungakultura@apollo.lv 

alsungakultura@alsunga.lv 

Dina 

Kaminska 
Bāriņtiesas priekšsēdētāja 

63351502 

27830370 

barintiesa@alsunga.lv 

Aīda Vanaga 
Izglītības pārvaldes 

vadītāja 

63351559 

26397069 

aida.vanaga@inbox.lv 

Lija Baumane 
Alsungas vidusskolas 

direktore 

63351347 

29352554 

vidusskola@alsunga.lv 

Aleta Lipsne 
Pirmskolas izglītības 

iestādes „Miķelītis”vadītāja 

63351358 

26441393 

alsungasbd@alsunga.lv 

Janeta 

Kristapsone 
Mūzikas skolas direktore 

63351450 

29161533 

mūzika@alsunga.lv 

 

 

PAŠVALDĪBAS PERSONĀLS ,IESTĀDES UN 

STRUKTŪRVIENĪBAS* 

 

Lēmējvara  ………………………………………………………………………. 9 deputāti 

Izpildvara, Dzimtsarakstu nodaļa:……………………………………………. 6 darbinieki 

Finanšu nodaļa.......................................................................................... 5 darbinieki 

Attīstības nodaļa ………………………………………………………………. 2 darbinieki 

Sociālais dienests  ……………………………………………………………….4 darbinieki 

Pašvaldības policija …………………………………………………………….1 darbinieks 

Administratīvā komisija……………………………………………………….. 4 darbinieki 

Bibliotēka ………………………………………………………………………. 2 darbinieki 

Kultūras nams …………………………………………………………………..12 darbinieki 

Muzejs ……………………………………………………………………………..1 darbinieks 

Bāriņtiesa …………………………………………………………………………5 darbinieki 

Komunālais iecirknis………………………………………………………….. 30 darbinieki 

Apkure  ……………………………………………………………………………8 darbinieki 

Mājokļu apsaimniekošana  …………………………………………………….1 darbinieks 

Autoceļu uzturēšana  ……………………………………………………………3 darbinieki 

Būvvalde………………………………………………………………………. ..2 darbinieki 

Sporta pārvalde ………………………………………………………………...1 darbinieks 

mailto:alsungakultura@apollo.lv
mailto:alsungakultura@alsunga.lv
mailto:aida.vanaga@inbox
mailto:vidusskola@alsunga.lv
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Izglītības pārvalde……………………………………………………………. 1 darbinieks 

Vidusskola …………………………………………27 pedagogi, 15 tehniskie darbinieki 

Pirmskolas izglītības iestāde …………………….10 pedagogi,14 tehniskie darbinieki 

Mūzikas skola………………………………………………………………….. 6 pedagogi 

    

 Darbinieki iestādēs un struktūrvienībās norādīti atbilstoši 

personālsastāva sarakstiem, ieskaitot arī pulciņu vadītājus Kultūras namā un 

Alsungas vidusskolā, kā arī skaitu pastāvīgi darbojošās komisijās 

(administratīvā komisija, bāriņtiesa).           

 

 

FINANŠU PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS PAMATPRINCIPUS  

nosaka Alsungas novada domes Finanšu vadības un grāmatvedības 

organizācijas kārtība. 

   

   Šie Noteikumi nosaka kārtību, kādā Alsungas novada domē tiek kārtota 

grāmatvedības uzskaite, lietojot vienotus pamatprincipus un grāmatvedības kontu 

plānu atbilstoši grāmatvedību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un 

Starptautisko publiska sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm. 

      Grāmatvedības uzskaites kārtība nosaka konkrētus principus, nostādnes, 

metodes, noteikumus un praksi, ko Alsungas novada domē lieto, veicot 

grāmatvedības uzskaiti un sagatavojot finanšu pārskatus, kā arī kādā pašvaldība: 

- sagatavo budžeta projektu un apstiprina gada budžetu; 

- organizē grāmatvedības uzskaites sistēmu un grāmatvedības uzskaites kontu 

plānu; 

- organizē grāmatvedības dokumentu apgrozību; 

- veic pašvaldības īpašumu inventarizācijas;   

- sagatavo LR likumdošanā noteiktos pārskatus; 

- glabā budžeta projekta, budžeta dokumentus un grāmatvedības uzskaites un 

pārskatu dokumentus. 

 

   Alsungas novada domē  grāmatvedības darbs organizēts centralizēti, veicot visu 

iestāžu un struktūrvienību grāmatvedības uzskaiti. 

 

Pārskata periods ir 2014.gada 1.janvāris- 2014.gada 31.decembris 

 

 

BUDŽETA PROJEKTA SAGATAVOŠANA UN BUDŽETA APSTIPRINĀŠANA 

 

     2014.gadā grāmatvedības uzskaite kārtota un gada pārskats sastādīts, ņemot vērā 

sekojošu normatīvo aktu prasības: 

 

- Likumu "Par grāmatvedību"  



8 

 

- Likumu „Par pašvaldībām” 

- Likumu „Par pašvaldību budžetiem” 

- MK noteikumus Nr. 1115 (15.10.2013.)  "Gada pārskata sagatavošanas kārtība"  

- MK noteikumus Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 

uzskaiti”( 15.12.2009 ar grozījumiem), 

- LR MK noteikumi Nr. 1032. 27.12.2005 „Noteikumi par budžeta ieņēmumu 

klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” 

- LR MK noteikumi Nr. 1031. 27.12.2005 „Noteikumi par budžeta izdevumu 

klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” 

- LR MK noteikumi Nr. .1456.10.12.2013„Noteikumi par institucionālo sektoru 

klasifikāciju” 

- Eiro ieviešanas kārtības likums, 

-  citi likumi un  noteikumi , kas reglamentē grāmatvedības uzskaiti. 

       Saskaņā ar minētiem likumiem tiek organizēts budžeta process. Budžeta 

sagatavošanas process sākas decembra mēnesī, bet pilnīga budžeta apstiprināšanas 

termiņš tiek noteikts izejot no valsts budžeta pieņemšanas datuma un MK noteikumu 

pieņemšanas par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda  (PFIF) un iedzīvotāju 

ienākuma  nodokļa ieņēmumiem un to sadales kārtību finanšu gadam.  

Ja līdz nākamā saimnieciskā gada sākumam pašvaldības budžetu neapstiprina, 

pašvaldības izdevumi tiek finansēti 1/12 daļas apmērā (mēnesim)  no iepriekšējā gada 

izdevumiem, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 19. pantu. 

Budžeta procesu sāk ar budžeta projekta sagatavošanu: 

- ar rīkojumu domes priekšsēdētājs nosaka budžeta projekta iesniegšanas termiņu un 

prognozējamo finansējuma apjomu; 

- domes finanšu nodaļas vadītāja izstrādā budžeta projekta ieņēmumu un izdevumu 

tāmju veidlapas, kurās iestāžu un struktūrvienību vadītāji veic nākoša gada budžeta 

ieņēmumu un izdevumu aprēķinu, vadoties no prognozējamā finansējuma apjoma un 

salīdzinot ar finansējumu tekošā  budžeta gadā.  

- finanšu nodaļas vadītāja apkopo budžeta projekta tāmes un iesniedz novada domes 

komitejām izskatīšanai un lēmumu pieņemšanai. 

Pamatojoties uz komiteju lēmumiem, Finanšu nodaļa sagatavo un iesniedz 

budžeta projektu apstiprināšanai novada domes sēdē. 

Pēc budžeta apstiprināšanas 10 dienu laikā domes priekšsēdētājs apstiprina 

katras iestādes un struktūrvienības  ieņēmumu – izdevumu tāmi budžeta gadam 2 

eksemplāros, no kurām viena atrodas iestādē ( struktūrvienībā), otra- domes finanšu 

nodaļā 

Gada laikā var tikt veikti budžeta grozījumi. Iestāžu un struktūrvienību vadītāji 

iesniedz novada domes finanšu nodaļas vadītājam pamatotu aprēķinu par 

nepieciešamiem grozījumiem tāmēs. Pēc pārbaudes un grozījumu pamatojuma 

izskatīšanas finanšu nodaļas vadītāja iesniedz lēmuma projektu komitejās. Pēc 

grozījumu izskatīšanas komitejās  nodod apstiprināšanai domes sēdē. 

Pašvaldības budžetā var paredzēt līdzekļus neparedzētiem izdevumiem, veidojot 

Rezerves fondu, summai nepārsniedzot 2% no saimnieciskā gada plānotajiem 
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pašvaldības izdevumiem. Lēmumu par Rezerves fonda izlietošanu pieņem novada 

domes sēdē.  

Alsungas novada domes budžets sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta un 

ziedojumu un dāvinājumu budžetiem. 

Pamatbudžets ietver pašvaldības ieņēmumus, kuri paredzēti visu pašvaldības 

izdevumu segšanai, kurus paredzēts segt no pamatbudžeta līdzekļiem, un nav iezīmēti 

īpašiem mērķiem ( saskaņā ar Likumu „Par budžeta un finanšu vadību „ 7.pants 

1.punkts). 

Speciālais budžets ietver ieņēmumus un izdevumus noteiktiem mērķiem. 

Alsungas novada domē speciālais budžets sastāv no: Autoceļa fonda un  Dabas 

resursu nodokļa fonda. 

Ziedojumu un dāvinājumu budžets ietver ieņēmumus, kas veidojas no 

privātpersonu un iestāžu, uzņēmumu u.c. ziedojumiem un dāvinājumiem. Tā 

izlietojumu var būt noteikts  ziedotāja ( dāvinātāja) paredzētajam  mērķim, bet, ja 

noteikts mērķis nav norādīts, izlietojumu nosaka ar pašvaldības lēmumu. 

Budžets tiek veidots ievērojot MK noteikumus par valdības funkcijām un 

ieņēmumu un izdevumu ekonomisko klasifikāciju. 

Alsungas novada domes budžets ir sabiedrībai pieejams novada domē pie  

kancelejas vadītājas, tas tiek publicēts arī vietējā laikrakstā. 

  

                       GRĀMATVEDĪBAS ORGANIZĀCIJA UN KĀRTOŠANA. 

 

             Grāmatvedības uzskaiti kārto valsts valodā un par vērtības mēru lieto LR 

naudas vienību – Euro un eurocentus. 

 

Grāmatvedības uzskaites  galvenie uzdevumi: 

- nodrošināt visu saimniecisko darījumu uzskaiti; 

- nodrošināt kontroli par pašvaldības materiālo un finanšu resursu izmantošanu un 

īpašuma saglabāšanu; 

- nodrošināt finanšu un citu pārskatu sagatavošanu atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktām prasībām; 

- nodrošināt novada domi ar informāciju, kura nepieciešama saimnieciska un 

finansiāla rakstura lēmumu pieņemšanai; 

- nodrošināt finanšu pārskata lietotājus ar savlaicīgu un patiesu informāciju par 

pašvaldības budžetu līdzekļu izlietošanu un saimnieciskās darbības rezultātiem. 

    Grāmatvedības uzskaitē lieto apstiprinātu kontu plānu.  

   Kontu plānu, rodoties jauniem ieņēmumu vai izdevumu posteņiem vai iepriekš 

nebijušiem darījumiem, var papildināt. 

Uzskaitē tiek lietoti kā sintētiskie, tā analītiskie konti. 

Visi ieņēmumi un izdevumi uzskaitīti konkrētajos kontos atsevišķi katrai iestādei 

un struktūrvienībai, pielietojot atbilstošos EKK, kā arī ieņēmumiem un izdevumiem, 

kas attiecas uz konkrētu projektu realizēšanu- projekta kodu. 
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Pašvaldības līdzekļus un saimnieciskos darījumus uzskaita sistematizējot pa 

grāmatvedības kontiem un funkcijām, kas apstiprināti  Alsungas novada domes 

grāmatvedības uzskaitei, kā arī  pa struktūrvienībām. 

Bilances kontu grupa NAUDA un operāciju konti IEŅĒMUMI, IZDEVUMI un 

DAŽĀDI IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI ir sadalīti pa ieņēmumu un izdevumu 

ekonomiskajiem kodiem. 

 

APLĒŠU IZMANTOŠANA. 

 

                 Sagatavojot finanšu pārskatu, vadība  pamatojas uz zināmām aplēsēm un 

pieņēmumiem, kas ietekmē atsevišķus bilances un ieņēmumu vai izdevumu aprēķina 

posteņu atlikumus, kā arī iespējamo saistību apmēru. Nākotnes notikumi var ietekmēt 

pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas attiecīgās aplēses. Jebkāda aplēšu 

izmaiņu ietekme tiek atspoguļota finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī.  

 

 

              BŪTISKUMS UN PIEĻAUJAMAIS KĻŪDU APMĒRS. 

  Veicot grāmatvedības uzskaiti un analizējot uzskaites datus, jāņem vērā iespējamo 

kļūdu un neatbilstību apmērs, kas var radīt iespējamību, ka pārskata izmantotājam 

radīsies atšķirīgi secinājumi, ja šādas kļūdas nepastāvētu. 

 Pieļaujamais ( normatīvais ) būtiskuma rādītājs ir : 

                                    ieņēmumiem                               1 % 

                                     bilances kopsummai                0.5% 
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ALSUNGAS NOVADA DOMES FINANŠU RESURSI UN  IESTĀDES 

DARBĪBAS  REZULTĀTI     (   EURO) 

 

. 

 Pamatbudžets                           2012.gads                   2013.gads       20014.gads 

 

 kopējie ieņēmumi                           1478549                   1507625          1491160 

 kopējie izdevumi                             1349302                   1379003         1407926  

 Ieņēmumu pārsniegums                   129247                      128622             83234 

 

 

 

 

 

Speciālais budžets      

 

Kopējie ieņēmumi                             43698                         285178            65086 

Kopējie izdevumi                             268630                        292631           329868 

Izdevumu pārsniegums                   -224932                      -   7453           -264782 

 

 

Ziedojumi un dāvinājumi  

 

Ieņēmumi                                           13254                          9958              1807 

Izdevumi                                            15539                           8392               811 

Ieņēmu pārsniegums                         - 2285                          1566                996                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

Kopā izdevumu pārsniegums           96974                       122735           -180552 

 

   Visi skaidrojumi un salīdzinājumi ar iepriekšējo periodu norādīti Euro 

valūtā.* 

 

2014.gada pārskata pašvaldības bilances kopsumma ir Euro 3462387.  

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu bilances kopsumma samazinājusies  par 

Euro 106369. 

 

Nemateriālie ieguldījumi  

Nemateriālie ieguldījumi sastāv no attīstības pasākumiem un programmām, 

datorprogrammām un pārējiem nemateriāliem ieguldījumiem. 
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AKTĪVS 

P
ie

zī
m

es
 

N
r.

  

Uz pārskata 

perioda 

sākumu 

Uz pārskata 

gada beigām 

Izmaiņas 

(+,-) 

1 2 3 4 5 

Nemateriālie ieguldījumi - kopā 

(020+030+040+050) 
1.1. 14176 12630 -1546 

Attīstības pasākumi un programmas 1.1.1. 8809 7107 -1702 

Licences, koncesijas un patenti, preču 

zīmes un tamlīdzīgas tiesības 
1.1.2. 5367 5360 

-7 

 

Pārējie nemateriālie ieguldījumi 1.1.3. 0 163 +163 

 

 

 

Pamatlīdzekļi  

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma 

samazinājusies par Euro 141892.. 

AKTĪVS 

P
ie

zī
m

es
 

N
r.

  

Uz pārskata 

perioda 

sākumu 

Uz pārskata 

gada 

beigām 

Izmaiņas 

(+,-) 

1 2 3 4 5 

 Pamatlīdzekļi – kopā  

        bilances vērtībā 
 3350672 3208780 -141892 

1210 Zeme, ēkas, būves 1.2.1. 2097593 2031118 -66475 

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un 

mašīnas 
1.2.2. 0 0 0 

1230 Pārējie pamatlīdzekļi  1.2.3. 277040 252525 -24515 

1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā celtniecība 
1.2.4. 55744 48094 -7650 

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 1.2.6. 729458 726382 -3076 

1270 Ilgtermiņa ieguldījumi 

nomātajos pamatlīdzekļos 
1.2.7. 190837 150661 -40176 

 

 Kontā 1211- dzīvojamās ēkas 2014.gadā sākotnējā vērtība nav 

mainījusies, samazinājums-aprēķināts nolietojums Euro 4175 

             • kontā 1212  „Nedzīvojamās ēkas ” –palielinājumu veido KKFI 

projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzes emisijas samazināšanai 

Alsungas novada PII ēkā” par summu 2014.gadā 18685, un summas pārvietošana 

2013.gada 1849 Euro (projektēšana) –no nepabeigtās būvniecības (konts 1240), kopā 

Pirmskolas izglītības iestādes ēkai  Euro 20535, 



13 

 

Alsungas vidusskolas Mājturības kabinetā veiktais kapitālais remonts LEADER  

projekta „Alsungas vidusskolas mājturības kabineta vienkāršotā renovācija un 

aprīkošana” par kopsummu   Euro  6294. 

Tāpat palielinājumu šajā kontā veido līdz šim neuzskaitītie un bilancē neuzņemtie 

šķūņi un garāža Ziedulejas ielā 5, Aizputes ielā 8 un Aizputes ielā 10 -kopsummā par 

Euro 4980. Objekti atrasti un ņemti uzskaitē, veicot inventarizāciju īpašumu 

ierakstīšanai Zemesgrāmatā.  

 Pavisam šajā kontā palielinājums Euro 31809. 

Nolietojums nedzīvojamām ēkām  2014.gadā aprēķināts Euro- 66720, 

Nedzīvojamām ēkām vērības samazinājums kopā Euro  -34911 

• Kontā 1213- „Transporta būves” palielinājumu veido realizēto projektu: 

1) Autoceļa „Rijas Zaļumi” segas rekonstrukcija par summu Euro 

64571,tai skaitā: 2014.gadā  Euro 61952 un pārvietošana no 

2013.gada pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības 

Euro 2619  

2)  „Liepu ielas seguma rekonstrukcija”, I kārta par summu Euro 

33168,tai skaitā: 2014.gadā Euro 29986 un pārvietošana no 

2013.gada pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības 

Euro 3182 

Kopā palielinājums kontā  Euro 97739. 

Nolietojums transporta būvēm 2014.gadā Euro -244035 

Transporta būvēm samazinājums kopā Euro -146296 

 

2014.gadā pašvaldības īpašumā un lietojumā esošās zemes vērtība salīdzināta ar 

VZD kadastra datiem un uzskaitē veiktas izmaiņas. Pašvaldības īpašumā un 

lietojumā esošo zemes gabalu daudzums nav mainījies, bet mainījušies  to 

izmantošanas veidi 

Izmaiņas veido: 

 kontā 1214- „Zeme zem ēkām un būvēm”- Palielinājumu Euro 12910, 

samazinājumu  Euro 780 veido pārvietošana uz kultivēto zemi pēc datu 

aktualizācijas 2014.gadā, 

kopā zemēm zem ēkām un būvēm palielinājums  Euro -12130 

 kontā 1215 „Kultivētā zeme” vērtības palielinājums - Euro 127609; 

 Kontā 1216- „Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme”- samazinājums Euro 

1020- pārvietošana uz kultivēto zemi pēc datu aktualizācijas 
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  Kontā 1217- pārējā zeme” samazinājums  Euro 13955- -pārvietošana uz 

kultivēto zemi pēc salīdzināšanas ar VZD  datiem 

 Kontā 1218- „Inženierbūves” iegāde- palielinājums Euro 1178, aprēķināts 

nolietojums (vērtības samazinājums) Euro 1957, kopā- samazinājums Euro -

779 

 Konts 1219- Pārējais nekustamais īpašums samazinājums Euro 5078- 

aprēķinātais nolietojums 

kopā zemēm, ēkām un būvēm – samazinājusies par summu Euro -

66475 

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas Alsungas novada pašvaldībai nav. 

 

Pārējos pamatlīdzekļos iekļauj transporta līdzekļus, saimniecības pamatlīdzekļus, 

bibliotēkas fondu, datortehniku, bibliotēku krājumus un citus pamatlīdzekļus.  

2014.gadā iegādāti pārējie pamatlīdzekļi par kopējo summu  Euro 20263, tai 

skaitā: 

 veikts kapitālais remonts transportlīdzekļiem – Euro 1737; 

 iegādāti saimniecības pamatlīdzekļi –Euro 8962; 

 iegādāts bibliotēku fonds – Euro 5122; 

 iegādāta datortehnika un biroja tehnika – Euro 4442  

2014.g. bibliotēku fondos saņemtas grāmatas bez atlīdzības par summu Euro 324  

un datortehnika un biroja tehnika par summu Euro 40, kopā bez atlīdzības Euro 364 

     Kopā palielinājums kontā  Euro 20627. 

    Posteņa samazinājumu veido izslēgtie pamatlīdzekļi par kopējo summu Euro 

4194, tai skaitā : saimniecības pamatlīdzekļi Euro 1368,bibliotēku fondi Euro 2220 

un datortehnika un biroja tehnika Euro 606, uz 2.kontu grupu pārvietotie 

pamatlīdzekļi, kas pēc būtības neatbilda pamatlīdzekļu klasifikācijai –Euro 32,  kā arī 

aprēķinātais nolietojums Euro 40916, t.sk. transporta līdzekļiem 22147, 

saimniecības pamatlīdzekļiem Euro 9262, datortehnikai un biroja tehnikai Euro 

10314, pārējiem pamatlīdzekļiem Euro 1153. 

    Kopā pārējiem pamatlīdzekļiem- samazinājums Euro 24515 

Pārskata gada bilances posteņa 1242 „Nepabeigtā celtniecība” atlikumu  veido: 

 Alsungas kultūras nama rekonstrukcijas 2.kārta Euro 44480 

 Projekts „Ūdenssaimniecības rekonstrukcija Alsungas novada Almāles 

ciemā” Euro 3614. 
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Samazinājumu veido pārvietošana uz Liepu ielas( Konts 1213- Euro 

3182), Rijas-Zaļumu segas rekonstrukcijas ( Konts 1213- Euro 2619)  un 

KKFI Pirmskolas izglītības iestādes (konts 1212- Euro 1849) realizētajiem 

projektiem, kopā Euro 7650 

  Konta 1261 „Pazemes aktīvi” tiek uzskaitītas 2 pašvaldības grants-smilts 

atradnes, samazinājumu veido izlietoto grants krājumu norakstīšana par 

summu Euro 3076. Grants krājumi atsavināšanai pārcelti uz 2.kontu 

grupu un realizēti. 

 

 Kontā 1270 „Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos”, 

saskaņā ar Latvijas Valsts ceļiem un Alsungas novada domi 2013.gadā noslēgto 

līgumu par valsts reģionālā autoceļa Kuldīga- Alsunga- Jūrkalne nodošanu 

bezatlīdzības lietošanai Alsungas novadam, izmantojot ERAF naudas līdzekļus, tika 

veikti ieguldījumi satiksmes drošības un transporta sistēmas organizācijas 

uzlabošanā Raiņa ielā Alsungā (ietves izbūve) Patapinājuma periods - 5 gadi.  

Summas samazinājums Euro 40176- aprēķinātais nolietojums 

 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 

Alsungas novada domei uz 2014.gada beigām nav ilgtermiņa finanšu ieguldījumu. 

Krājumi 

AKTĪVS 

P
ie

zī
m

es
 

N
r.

  

Uz pārskata 

perioda 

sākumu 

Uz pārskata 

gada 

beigām 

Izmaiņas (+,-

) 

1 2 3 4 5 

 Krājumi - kopā   2.1. 26881 45855 18974 

1.Izejvielas un 

materiāli,t.sk. 
2.1.0 9984 15201 +5217 

Mācību materiāli 2.1.1      1722 2188 +466 

Pārtikas produkti 2.1.2 824 1134 +310 

Saimniecības preces 2.1.4 1044 1607 +563 

Kurināmais , degviela, 

smērvielas 
2.1.5 6394 10272 -3878 

 2.Gatavie ražojumi un 

krājumi atsavināšanai  
2130 1200 0 -1200 

3.Ātri nolietojamais 

inventārs 
2160 15189 28246 +13057 
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 Konts 2111- „Mācību līdzekļi”- iegādāti par summu Euro 5548, bez 

atlīdzības saņemti no IZM par Euro 44, kopā palielinājums Euro 5592 

No uzskaites izslēgti  ( izlietoti un norakstīti) par summu 5082, uz 

kontu 5233 pārvietoti par summu Euro 44, kopā samazinājums Euro  

5126 

Kopā kontā mācību līdzekļu palielinājums Euro 466 

 Konts 2112- „Pārtikas produkti”- Iegādāti par summu Euro 33680-

palielinājums, izlietoti par Euro 33370 (samazinājums), kopā kontā 

produktu atlikuma palielinājums Euro 310. 

 Kontā 2113- „Medikamenti, zāles un medicīnas materiāli” iegādāti un 

norakstīti (izlietoti) medikamenti par summu 274, palielinājuma vai 

samazinājuma summa Euro 0 

 Konts 2114- „Saimniecības materiāli un kancelejas piederumi”- 

Saimniecības materiāli iegādāti par summu 15753, izlietoti 

(norakstīti) par Euro 15343, kopā saimniecības materiāliem 

palielinājums Euro 410 

Biroja preces un kancelejas piederumi  iegādāti par summu 8414, 

izlietoti ( norakstīti) par Euro 8261, kopā biroja precēm un kancelejas 

piederumiem palielinājums par summu Euro  153. 

Kopā kontā 2114 palielinājums Euro 563 

 Kontā 2115 „Kurināmais, degvielas un smērvielas” 

Kurināmais ( malka) iegādāta par summu Euro 14988, izlietota 

(norakstīta) par summu Euro 10249, kopā malkai palielinājums Euro 

4739 

Degviela iegādāta par summu Euro 43606, izlietota (norakstīta) par 

summu Euro  44467, kopā degvielai samazinājums par Euro 861. 

Smērvielas iegādātas un norakstītas par summu Euro 914, 

palielinājuma vai samazinājuma nav ( 0 ). 

Kopā kontā 2115 palielinājums par Euro 3878. 

*Kontā 2130 „Gatavie ražojumi, pasūtījumi un krājumi 

atsavināšanai” samazinājums Euro 1200 – 2014.gadā pārdotas šajā 

kontā 2013.gada beigās uzskaitītās, no pamatlīdzekļiem pēc Domes 

lēmuma atsavināšanai nodotās automašīnas)., uzskaitīta no pazemes 

aktīviem izslēgtā un realizētā granys par summu Euro 3076. 
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* Kontā 2160 „Ātri nolietojamais inventārs” iegādāts par summu 

Euro 14470-un no 1.kontu grupas pārvietots par summu Euro 32, brz 

atlīdzības saņemts par Euro 33- palielinājums, nolietots un norakstīts par 

summu Euro 1478 (samazinājums) 

 Kopā kontā  2160 palielinājums Euro 13057 

Debitori 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitoru atlikums palielinājies par Euro 9688 

AKTĪVS 

P
ie

zī
m

es
 N

r.
  

Uz 

pārskata 

perioda 

sākumu 

Uz pārskata 

gada 

beigām 

Izmaiņas 

(+,-) 

1 2 3 4 5 

 Debitori- kopā 2.3. 62127 52439 -9688 

2310 Pircēju un pasūtītāju parādi 2.3.1 10011 12741 +2730 

2340 Prasības par nodokļiem 2.3.2 48665 34056 -14609 
 

 
    

2390 Pārējās prasības 2.3.3 3450 5642 +2192 

 

Konts 2310 

Bilancē pircēju un pasūtītāju atlikums (Euro 12741 ) uzrādīts neto vērtībā, ,no 

parādiem (Euro 26333)  atskaitot izveidotos uzkrājumus nedrošiem debitoru 

parādiem par Euro 13592  

Kontu atlikumu neto vērtībā Euro 52439  veido: 

 Zemes, telpu nomas, grants un asenizācijas pakalpojumu parāds Euro 

3109 

 Administratīvo sodu un būvvaldes pakalpojumu nesamaksātā summa Euro 

261 

 Pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu ēdināšanas maksas un mūzikas 

skolas vecāku līdzfinansējuma un instrumentu īres parāds Euro 3540; 

 Norēķinu par īri, apsaimniekošanas maksu, apkuri un komunālajiem 

pakalpojumiem parāds neto vērtībā Euro 4102 

 Prasības pret valsts un pašvaldību iestādēm Euro 1729 

Uzkrājumi nedrošie debitoru parādiem tiek uzskaitīti kontā 2331ar 

apakškontiem  un tie veidoti: 

Parādiem, ilgākiem par 12 mēnešiem -   80 % (konts 23314) 

                  Ilgākiem par 9 mēnešiem -    75 % (konts 23313) 
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                 Ilgākiem par 6 mēnešiem-      50 %(konts 23312) 

                Ilgākiem par 3 mēnešiem -      25 %.(konts 23311) 

Kavētie debitoru maksājumi ( parādi) tiek aprēķināti atsevišķi katram 

debitoram pēc kavētā maksājuma ilguma. Norakstīti tiek tikai reāli 

neatgūstamie debitoru parādi (debitors miris vai viņa maksātnespēja vai 

likvidācija atzīta ar tiesas lēmumu). 

    Kavētie debitoru maksājumi veido 7.6 % no pircēju, kas uzskaitīti kontos 2310 

parādiem uz gada beigām, ir ilgstošie parādnieki 275-365 dienas, 50.5 % parādnieku 

summas ir kavēti maksājumi  ilgāk par 365 dienām. 

             Gada pārskatā debitori tiek uzrādīti bez veidotajiem uzkrājumiem. 

Debitoru parāds kontā 2310 palielinājies par Euro 2730 

 Konts 2340 „Prasības par nodokļiem un nodevām”  

Posteņa Prasības par nodokļiem atlikumu  Euro  34056   veido: 

 Prasības par nekustamā īpašuma nodokli Euro 27928; 

 Prasības par iedzīvotāju ienākuma nodokli Euro 6109; 

 Prasības par pievienotās vērtības nodokli Euro 19. 

Parādu summa par nodokļiem un nodevām, salīdzinot ar iepriekšējo 

gadu, ir mazāka par Euro 14609 

 Konts 2390 „Pārējās prasības” 

Posteņa Pārējās prasības atlikumu Euro uz 2014.gada beigām veido 2015..gadā 

saņemamā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija par 2014.gadu  Euro 

5642 .Summa, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir lielāka par Euro 2192 

Prasībām pret Latvijas krājbanku pilnā apmērā ( Euro 1668) veidots uzkrājums. 

 

Konts 2400- „ Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un 

projektiem” 

Postenis 2014.gadā samazinājies par Euro 2125 

 

AKTĪVS 

P
ie

zī
m

es
 N

r.
  

Uz 

pārskata 

perioda 

sākumu 

Uz pārskata 

gada 

beigām 

Izmaiņas 

(+,-) 

1 2 3 4 5 

 Nākamo periodu izdevumi un avansi 

par pakalpojumiem un projektiem – 

kopā 

2.4. 4799 2674 -2125 
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2420 Nākamo periodu izdevumi un 

avansi par pakalpojumiem 
2.4.1. 4799 2674 -2125 

Avansi par pakalpojumiem   uz 2014.gada beigām  ir Euro 72 

SIA TIETO LATVIA- avanss bibliotēku pakalpojumiem „Trešais Tēva Dēls” 

                 Nākamo periodu izdevumu summa uz gada beigām sastāda Euro 2602, tai 

skaitā: 

 Nākamo periodu izdevumi par preses izdevumu un metodisko materiālu 

abonēšanu Euro 1739 

 Nākamo periodu izdevumi par transportlīdzekļu apdrošināšanu Euro 739 

 Nākamo periodu izmaksas par traktortehnikas un automašīnu TA  Euro 

124 

 

Naudas līdzekļi  

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu naudas līdzekļi ir palielinājušies 

par Euro 30220 . Naudas līdzekļi tiek glabāti budžeta iestādes kasē, A/S SEB banka,  

Valsts kasē  un A/S Swedbank. 

 

AKTĪVS 

P
ie

zī
m

es
 

N
r.

  

Uz pārskata 

perioda 

sākumu  

Uz pārskata 

gada 

beigām 

Izmaiņas 

(+,-) 

1 2 3 4 5 

Naudas līdzekļi - kopā  2.6. 109789 140009 +30220 

Kase 2.6.1 211 5 -206 

2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai 

kredītiestādēs 
2.6.2 

109578 140004 +30426 

Nauda ceļā 2.6.3. 0 0 0 

 

Uz pārskata perioda beigām naudas līdzekļu atlikums kasē Euro 5   (gada 

pēdējās darba dienas ieņēmumi) mazāks par iepriekšējo gadu Euro -206 

         Naudas līdzekļu atlikumu  norēķinu kontos Euro 140004 veido 2014.gadā 

saņemtie  pašu ieņēmumi, no Valsts kases decembrī  saņemtais iedzīvotāju nodoklis, 

PFIF līdzekļi un avansi projektu realizēšanai un skolēnu brīvpusdienām  2015.gadam 

Kontu atlikumi noguldīti: 

- AS SEB banka Euro 64282; 

- Valsts kase      Euro 66677; 

- AS Swedbank   Euro 9045. 
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Salīdzinot ar 2013. gada beigām, naudas līdzekļu atlikums bankā ir par Euro 

30426 vairāk 

Kopā naudas līdzekļu atlikums lielāks par Euro 30220 . 

 

         Pašu kapitāla kontos uzskaita līdzekļu avotus, kuri veido pašvaldības īpašumu. 

Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pašu kapitāls samazinājies   Euro 180551 

 

Budžeta izpildes rezultāts 

Budžeta gada izpildes rezultātu  aprēķina kā pārskata gada faktisko ieņēmumu un 

faktisko izdevumu starpību. Izpildes rezultātu aprēķina par katru budžetu atsevišķi  

  

PASĪVS 
P

ie
zī

m
es

 

N
r.

  

Uz pārskata 

perioda 

sākumu 

Uz pārskata 

gada 

beigām 

Izmaiņas 

(+,-) 

1 2 3 4 5 

Budžeta izpildes rezultāts 3.5. 3203813 3023262 -180551 

3510 Iepriekšējo pārskata gadu 

budžeta izpildes rezultāts 
3.5.1. 3081078 3203814 +122736 

3520 Pārskata gada budžeta 

izpildes rezultāts 
3.5.2. 122735 -180552 -303287 

 

 

Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultātā uzkrāj budžeta izpildes rezultātu par 

visiem iepriekšējiem gadiem.  

 

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts ir atspoguļots veidlapās Nr. 2-PB, Nr. 2-

SB, Nr. 2-ZD „Pārskats par budžeta izpildi” un Nr. 4–3 "Pārskats par darbības 

finansiālajiem rezultātiem". 

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts saistīts ar faktisko ieņēmumu 

pārsniegumu par izdevumiem. Izdevumu posteņi - aprēķinātais pamatlīdzekļu 

nolietojums Euro 427417, atlīdzība Euro 836236, pakalpojumi 266717, krājumi, 

materiāli, energoresursi, biroja preces un inventārs Euro 127350, nodokļi un nodevas 

1916, transferti 35990, komandējumi un dienesta braucieni 7862,sociālā palīdzība 

29757, citi izdevumi no pamatdarbības Euro 648, finanšu izdevumi ( aizdevumu 

procentu atmaksa) 4712 ,KOPĀ PAVISAM IZDEVUMI Euro 1733893, kā arī 

aizdevumu procenti Euro 4712, pavisam kopā 1738605  Ieņēmumi:  Nodokļu 

ieņēmumi Euro 706687, nenodokļu ieņēmumi 13532, maksas pakalpojumi un citi pašu 
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ieņēmumi 271844, transfertu ieņēmumi (t.sk.projektu realizēšanai)  563480, ziedojumi 

un dāvinājumi 1665, citi ieņēmumi no pamatdarbības 845,  

KOPĀ IEŅĒMUMI 1558053. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts ir 

1558053-1738605= -180552. 

Kreditori 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu kreditoru apjoms ir palielinājies 

par Euro 74183, kas lielākoties ir saistīts ar atmaksātajām saistībām Valsts kasei, kā 

arī samazinātajām uzkrātajām saistībām, realizējot ES līdzfinansētus projektus. 

Ilgtermiņa saistības 

PASĪVS 

P
ie

zī
m

es
 N

r.
  

Uz pārskata 

perioda 

sākumu 

Uz 

pārskata 

gada 

beigām 

Izmaiņas 

(+,-) 

1 2 3 4 5 

Kreditori - kopā 5. 364942 439125 +74183 

 Ilgtermiņa saistības 5.1. 224279 193542 -30737 

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 5.1.1 224279 193542 -30737 

 

Konts 5112 „Ilgtermiņa aizņēmumi” 

2014.gadā saņemts  

* mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmums  Euro  60977 apmērā Autoceļa Rijas-

Zaļumi segas rekonstrukcijai 

* Mainīgas likmes ilgtermiņa aizdevums Liepu ielas rekonstrukcijas I kārtai Euro 

29986 

* Aizņēmums Setu –Suitu projekta realizācijai Euro 13785 

2014.gadā atmaksāti 

 Ilgtermiņa aizņēmumi Valsts kasei  21940 

 Uz ilgtermiņa aizdevumu īstermiņa daļu pārgrāmatoti euro 113545 

Kopā kontā samazinājums Euro -30737 

 

Pārskata gadā neveidojās jaunas ilgtermiņa saistības par transporta līdzekļu 

finanšu līzingu. 2014.gadā atmaksāta līzinga saistību summa Euro 15118.Aizņēmums 

atmaksāts pilnā apmērā. 

 

Īstermiņa saistības      
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PASĪVS 

P
ie

zī
m

es
 N

r.
  

Uz pārskata 

perioda 

sākumu 

Uz 

pārskata 

gada 

beigām 

Izmaiņas 

(+,-) 

1 2 3 4 5 

 Īstermiņa saistības 
5.2.-

5.9. 
140664 245583 +104919 

5212 īstermiņa aizņēmumi un 

ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 

no Valsts kases 

5.2. 38721 113232 +74511 

5300 Īstermiņa saistības pret 

piegādātājiem un darbuzņēmējiem 
5.3. 10616 9995 -621 

5420 Uzkrātās saistības 5.4.2. 34711 35034 +323 

5600 Norēķini par darba samaksu un 

ieturējumiem (izņemot nodokļus) 
5.6. 0 26470 +26470 

5700 Nodokļi un sociālās 

apdrošināšanas maksājumi 
5.7. 13998 20286 +6288 

5800 Pārējās īstermiņa saistības 5.8. 16470 128 -16342 

5900 Nākamo periodu ieņēmumi 5.9. 26148 40438 +14290 

5910 Nākamo periodu ieņēmumi un 

saņemtie avansi 
5.9.1. 9348 1489 -7859 

5920   Avansā saņemtie transferti 5.9.2. 16800 38949 22149 

 

 Kontā 5212 „Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa 

daļa no Valsts kases” palielinājums Euro 113545-pārgrāmatota no 

ilgtermiņa aizdevumiem īstermiņa daļa, samazinājums Euro 39033- 

aizdevumu atmaksa. 

                Kopā kontā palielinājums Euro 74511 

 Kontu grupā 5300 „Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem” 

Kontā  5311 atlikums 9708, samazinājums Euro 474. 

 Kontā 5312  atlikums 287 ,samazinājums Euro 147 

Kopā kontu grupā 5300 samazinājums Euro 621 

  Lielāko kreditora parāda summu veido norēķini par elektroenerģiju un degvielu, 

kā arī citiem pakalpojumiem, kas   saņemti 2014.gada decembrī 

Kontu grupā 5400 „Uzkrātās īstermiņa saistības” 

Īstermiņa uzkrātās  saistības  Euro 35034 veido: 

 uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem (atvaļinājumu rezerve) 

Euro 27428; 
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 Uzkrātās saistības DDSN maksājumiem atvaļinājumu rezervei  Euro 

6331; 

 Uzkrātās saistības procentu maksai un izdevumu apkalpošanai Euro 

1275; 

Kontu grupā 5400 palielinājums Euro 323 

 

Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem par atvaļinājumu 

rezervi un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajiem 

maksājumiem aprēķina grāmatvedības programmā „Horizon” atsevišķi 

katram darbiniekam par pārskata gadā neizmantotām atvaļinājuma 

dienām. Atvaļinājuma ilgums- pedagogiem  8 kalendārās nedēļas( 40 

darba dienas), pārējiem darbiniekiem  4 kalendārās nedēļas (20 darba 

dienas) kalendārajā gadā. No iepriekšējiem periodiem darbiniekiem 

neizmantotu atvaļinājuma dienu nav. 

 

Kontu grupā 5600 „Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot 

nodokļus) 

Norēķinos par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) iekļauj novada 

domē aprēķināto, bet neizmaksāto darba samaksu pašvaldības darbiniekiem. 

2014.gada beigās atlikumi 

 Kontā 5611 „Norēķini par darba samaksu”  Euro 26332.  

 Kontā 5621 „Ieturējumi pēc izpildrakstiem” Euro   70 

 Kontā 5629 „Citi ieturējumi (arodbiedrības maksājumi”   Euro 68 

Kopā kontu grupā 5600 palielinājums Euro 26470. 

 

Kontu grupa 5700 „Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi” 

iekļauti: 

Nodoklis Summa 

pārskata 

gada 

sākumā 

Summa 

pārskata 

gada beigās 

Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis 

76 6044 

Valsts sociālās 13479 13879 
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apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 

Dabas resursu 

nodoklis 

443 363 

Pievienotās vērtības 

nodoklis 

0 0 

Kopā 13998 20286 

 

Kopā kontu grupā 5700 palielinājums Euro 6288 

       Kontu grupā 5800  „Pārējās īstermiņa saistības” 

Atlikumu  veido: 

 citas saistības pret personālu  Euro 128 

Kopā atlikuma samazinājums  kontu grupā 5800 Euro 16342 

Kontu grupa 5900 „Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi” 

 iekļauti: 

- saņemtie avansi par nekustamā īpašuma nodokli Euro 1478 

- saņemtie avansi par zemes nomu Euro 11 

-  Nākamo periodu ieņēmumi par brīvpusdienām 1. - 2. klasei Euro 2226; 

- Transferti- neizlietotās mērķdotācija Mūzikas skolas pedagogu atlīdzībai Euro 

242 

- Transferti- neizlietotās mērķdotācija vidusskolas pedagogu atlīdzībai Euro 

849 

- Transferti- neizlietotās mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem Euro 21907 

- Nākamo periodu ieņēmumi ES finansētajiem projektiem un  –avansā saņemtie 

transferti Euro  13725 

           Kopā kontu grupā 5900 atlikums Euro 40438     

          Kontu grupā 5900 palielinājums Euro 14290 

 

 Naudas plūsma 

 

 Naudas plūsmas pārskatā tiek atspoguļoti ieņēmumi un izdevumi pēc naudas 

plūsmas bankās un kasē pa ieņēmumu, izdevumu un budžetu veidiem, kā arī naudas 

līdzekļu atlikumi pārskata gada sākumā un pārskata gada beigās. Naudas līdzekļu 

atlikumi saskan ar formu Nr. 1-1 „Naudas līdzekļu izvietojums”. 
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Naudas līdzekļu atlikums uz 2014.gada sākumu ir Euro 109789, uz gada 

beigām Euro 140009, t.i. par Euro 30220 vairāk kā gada sākumā,  

Tai skaitā  pamatbudžetā                            Euro  98150 -  par Euro   7289 vairāk, 

                  Speciālajā budžetā                    Euro 40211  -  par Euro  22488 vairāk, 

          Ziedojumu un dāvinājumu budžetā  Euro 1648 – par   Euro      443 vairāk. 

 

Pamatbudžets: 

Ieņēmumi   Euro 

 Ieņēmumu veids                  Pārskata periods    Iepriekšējais periods    Starpība   

Nodokļu ieņēmumi                              715905                            714580       +1325 

Nenodokļu ieņēmumi                            14812                               19317      - 4505 

Maksas pakalpojumi un citi  

pašu ieņēmumi                                    127382                             123884     +3498 

Transferti                                            491225                             489225     + 2000 

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu 

pārdošanas   (ieguldījumu darbības)           0                               5431        -5431 

 

Bez tam saņemti valsts 

kases aizņēmumi                                 13785                        38704              -24919 

Ieņēmumi pavisam                          1363109                     1391140           -28031 

 

Vairāk saņemts  Iedzīvotāju ienākuma nodoklis- Euro 3874, nekustamā īpašuma 

nodoklis –Euro 551,maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi- Euro 3498 (zemes 

noma,  vecāku maksas Mūzikas skolā, ieņēmumi no sadarbības partneriem par 

projektu realizēšanu), transferti no valsts budžeta. Euro 11137. 

Mazāk saņemti ieņēmumi par grants realizāciju  , nekustamā īpašuma pārdošanu, 

telpu nomu, transferti no citām pašvaldībām par izglītības iestāžu savstarpējiem 

norēķiniem. 

Izdevumi 

Izdevumu veids                          Pārskata periods        Iepriekšējais periods   

Starpība 

Atalgojums                                        631462                           672788           -41326 

Darba devēja VSAOI, 

Pabalsti un kompensācijas                160870                         161880              -1010 

Komandējumi un dienesta braucieni     6436                            13667             -7231 
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Pakalpojumi                                        253019                         223428          +29591 

Krājumu un materiālu iegāde             134342                          143398          -  9056 

Nodokļi un nodevas                                  755                           1541                 -786 

Sociālie pabalsti                                  30013                           41457            - 11444 

Procentu izdevumi                                 1050                            2652              - 1602 

Transferti                                            37461                          29014              + 8447 

Pamatlīdzekļu un nemateriālo 

 ieguldījumu iegāde                             46259                           86313             -40054 

Bez tam- aizņēmumu atmaksa             54153                            44527            + 9626 

Izdevumi pavisam                           1355820                      1420665             - 64845 

Izdevumu samazinājums  ir atalgojumam  Euro 41326 , jo sakarā ar pāreju uz 

euro pēc domes lēmuma  2013.gada decembra algas tika izmaksātas decembra 

beigās, kaut gan parasti noteiktie algu izmaksas datumi ir darbiniekiem ,kam algu 

maksā no  valsts mērķdotācijām- mēneša pēdējais datums, bet pašvaldības 

finansētajiem darbiniekiem- nākošā mēneša 5.datums. 2014.gada beigās algas tika 

izmaksātas kā parasti, līdz ar to, neskatoties uz algu palielinājumu minimālās algas 

saņēmējiem par 7 %, pārējiem par 5 %, 2014.gadā algu izmaksu kopsumma bija 

mazāka (pašvaldības finansētajiem- 11 mēneši). 

 Komandējumu un dienas naudu izmaksa 2014.gadā bija mazāka, jo 2013.gadā 

projektu ietvaros bija vairāk ārzemju komandējumu ( Senioru projekts Grundtwig un 

Setu-Suitu projekts). 

Pakalpojumu izmaksas palielinājušās galvenokārt par izdevumiem projektu 

realizēšanai (Setu-suitu projekts), sauso atkritumu izvešanas izdevumu 

palielināšanās, pakalpojuma līguma noslēgšana ar juridisko pakalpojumu sniedzēju 

un ar datortehnikas speciālistu, telpu remonta izmaksām, transporta līdzekļu remonta 

izmaksām. 

 Izmaksas preču un materiālu iegādei samazinājušās, jo mazāk iegādāts inventārs, 

degviela, kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas izdevumi, ēdināšanas (produktu) 

iegāde vidusskolā un Pirmskolas izglītības iestādē, kur ir pašvaldības ēdināšana un 

skolēni un PII audzēkņi maksā tikai par produktiem. 

Samazinājušies ir arī līzinga procentu izdevumi (līzings beidzies),bet 

palielinājušies procentu izdevumi Valsts kasei ( jauni aizņēmumi). 

Palielinājušies transfertu izdevumi par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem. 
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Sociālo pakalpojumu jomā samazinājušies izdevumi veselības aprūpei, jo ir sākuši 

strādāt asistenti, bet 3 bērni 2014.gadā ievietoti audžuģimenē, līdz ar to Euro 3926 

samaksāti par audžuģimenes pakalpojumiem. 

 Samaksāti Euro 1000 Kuldīgas plānošanas reģionam un atmaksāts iepriekšējā 

gadā saņemtais avanss Euro 1636 par nerealizētu projektu ( sākot iepirkuma 

procedūru projekta realizēšanai, pretendentu piedāvātā summa 2 reizes pārsniedza 

sākotnēji plānoto) 

 Samazinājušies izdevumi kapitālieguldījumiem ( 2013.gadā bija iegādāts 

autobuss un veikts komunālā iecirkņa tehnikas kapitālais remonts), mazāk iegādāti 

saimnieciskie pamatlīdzekļi. 

Vairāk kā iepriekšējā gadā veikta aizņēmumu atmaksa. 

 

Speciālais budžets 

Ieņēmumi   Euro 

 Ieņēmumu veids                  Pārskata periods    Iepriekšējais periods    Starpība   

Nodokļu ieņēmumi                                4437                              5445           -1008 

Maksas pakalpojumi                              2329                                    0         + 2329 

Transferti                                             80630                          157956        - 77326 

Aizņēmumu saņemšana                       90963                           157118       - 66155 

Kopā ieņēmumi                                 178359                         320519         -142160 

Ieņēmumu palielinājumu dod veiktie maksas pakalpojumi, saņemtie transferti 

pašvaldību autoceļu uzturēšanai, bet samazinājumu- dabas resursu nodoklis (mazāk 

par 1008), saņemtie transferti projektu realizēšanai ( 2013.gadā realizēts Raiņa ielas 

projekts ar valsts finansējumu transferta veidā, bet 2014.gadā finansējumu projektam 

kā transfertu saņēmām tikai vienam projektam ( Liepu iela). 

Mazāk kā iepriekšējā pārskata periodā saņemti Valsts kases aizņēmumi ( 

2013.gadā Raiņa ielas projektam Euro 157118, 2014.gadā- Liepu ielas projektam un 

Rijas-Zaļumu projektam kopā Euro 90963) 

 

Izdevumi 

Izdevumu veids                          Pārskata periods        Iepriekšējais periods   

Starpība 

Atalgojums                                         7128                                    7745            - 617 

VSAOI iemaksas                                1767                                    1986            - 219 

Pakalpojumi                                      16702                                  16689           + 13 
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Krājumu un materiālu iegāde           10372                                 16354           -5982 

Nodokļi un nodevas                            1241                                    272            + 969  

Pamatlīdzekļu iegāde                      92529                               260504         -167975 

Aizņēmumu procentu atmaksa           4194                                      838         + 3356 

Aizņēmumu atmaksa                        21938                                 58287          -36349 

Kopā izdevumi                                 155871                             362674        -206803 

 

Izdevumu samazinājumu veido atalgojums (2013.gadā sakarā ar pāreju uz Euro 

izmaksāts arī par decembri, 2014.gadā -11 mēneši), mazāk iegādāti krājumi (degviela 

un iestādes uzturēšanas materiāli), pamatlīdzekļi (saimniecības pamatlīdzekļi un 

transporta līdzekļi), par summu 161083 par mazāku summu realizēti projektu ielu un 

ceļu rekonstrukcijai (transporta būves). 

Palielinājušies izdevumi Valsts kases procentu atmaksai , jo klāt nācis 2013.gada  

aizņēmums ar neatmaksāto daļu Raiņa ielas projektam. 

Mazāka summa samaksāta aizņēmumu atmaksai, jo daļa aizņēmuma atmaksāta 

2013.gadā. 

 

Ziedojumu un dāvinājumu budžets 

Ieņēmumi   Euro 

 Ieņēmumu veids                  Pārskata periods    Iepriekšējais periods    Starpība   

Transferti                                           2950                          2561                 + 389 

Ziedojumi un dāvinājumi                   1450                         2449                   - 999 

Kopā ieņēmumi                                4400                         5010                    - 610 

 

Ieņēmumu palielinājumu veido saņemtais transferts- 2013.gadā Sabiedrisko 

pakalpojumu centram, 2014.gadā- Saldētavu iegādei (par Euro 389 vairāk), 

samazinājumu- ziedojumi. 2013.gadā saņemti vairāk ziedojumi Mazo projektu 

konkursam. 

Izdevumi 

Izdevumu veids                    Pārskata periods        Iepriekšējais periods   Starpība 

Pakalpojumu apmaksa                        284                                 2783               -2499 

Krājumu un materiālu iegāde             769                                 1114                - 345 

Pamatlīdzekļu iegāde                       2904                                       0              + 2904 

Kopā izdevumi                                    3957                             3897                  + 60 
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Izdevumu samazinājumu veido summa par pakalpojumiem (2013.gadā bija mērķa 

ziedojumi ģitāras spēlei), krājumu un materiālu iegādei ( 2014.gadā nepabeigtie 

mazie projekti, kas pārcelti uz 2015.gadu), kā arī pamatlīdzekļu iegāde (2014.gadā 

iegādātas saldētavas, kam saņemts transferts noteiktam mērķim), bet 2013.gadā kā 

transfertu saņēmām LAD atmaksu par 2012.gadā realizēto projektu Sabiedrisko 

pakalpojumu centram. 

 

 Darbības finansiālie rezultāti 

  Ieņēmumi no pamatdarbības  Euro 1558053-par 242446 Euro mazāk kā 

iepriekšējā pārskata periodā,  

Tai skaitā : pamatbudžetā                                                      Euro    14203 mazāk, 

                  Speciālajā budžetā                                                 Euro 220092 mazāk 

                  Ziedojumu un dāvinājumu budžetā                        Euro     8152 mazāk 

Izdevumi no pamatdarbības 2014.gadā Euro 1733893, iepriekšējā pārskata 

periodā-1677515, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, palielinājušies par 

Eiro 56378,tai skaitā 

                     Pamatbudžetā    palielinājums                                  Euro -30375 

                     Speciālajā budžetā      palielinājums                        Euro +33584 

                  Ziedojumu un dāvinājumu budžetā-samazinājums        Euro   -7581 

 

Ieņēmumu samazinājumu Euro 14203 pamatbudžetā veido: 

     Nodokļu ieņēmumi                                                                    -         475 

    Nenodokļu ieņēmumi                                                                  -     11111 

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi                               +  145363 

    Transferti                                                                                     +     6980 

    Citi ieņēmumi no pamatdarbības                                                 - 154959 

Kā arī 

   Ieņēmumi no nefinanšu aktīvu realizācijas-samazinājums                        2221 

   Nenodokļu ieņēmu samazinājušies par summu Euro 11111, un to pamatā veido 

2013.gadā vairāk saņemtie ieņēmumi par pašvaldības īpašuma pārdošanu, kas 

2014.gadā bija ievērojami mazāk. Mazāk 2014.gadā saņemtas arī soda naudas . 

   Palielinājumu maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem veido kodā 

21.493 (nenaudas ieņēmumi) 2014.gadā sākotnējā atzīšana iepriekš neuzskaitītajiem 

malkas šķūnīšiem, nojumei un garāžai par summu Euro 4980, uzskaitē ņemtā 

pašvaldības Mājas lapa par summu Euro 200 un sākotnējā atzīšana kultivētajai zemei 
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par summu Euro 127609 un zemei zem ēkām un būvēm Euro 12911, kas iegrāmatota 

pēc datu salīdzināšanas ar VZD kadastra datiem, bet starpību Euro  337- citu maksas 

pakalpojumu apjoma samazināšanās. 

   Citi ieņēmumi no pamatdarbības samazinājušies par summu Euro 154959 un 

starpību veido 2013.gadā ieņēmumos atzītie, iepriekšējos gados 5. kontu grupā 

uzskaitītie, avansa ieņēmumi projektiem. Tāpat 2013.gadā ieņēmumos tika atzīti  

iepriekšējos gados bez atlīdzības no Latvijas Valsts mežiem saņemtās ēkas par summu 

14823, kas pēc grāmatvedības uzskaites noteikumiem iepriekšējos gados bija 

jāgrāmato 5.kontu grupā un uz izdevumiem varēja norakstīt tikai nolietojuma 

(amortizācijas) izdevumus. 

Pamatbudžetā izdevumu palielinājumu Euro 15576 veido atalgojuma 

palielinājums, kā arī jaunu štata vietu izveidošana, euro 29804- pakalpojumu 

izmaksu palielinājums, transfertu izdevumu palielinājums Euro 8766,nolietojuma un 

amortizācijas izmaksas euro 21374, samazinājumu: darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātie maksājumi, pabalsti un kompensācijas – 1825, 

komandējuma izdevumi -5563,krājumu un materiālu iegāde -25135,nodokļu un 

nodevu maksājumi -84,dotācijas un sociālie pabalsti -8836,,citi izdevumi no 

pamatdarbības- 2195, 

Kā arī finanšu izdevumi        mazāk par Euro  1411 

Pamatbudžetā 2014.gadā  ir pamatdarbības ieņēmumu pārsniegums Euro 

84145, citu izdevumu pārsniegums Euro 911, kopā 2014.gada rezultāts Euro 83234, 

kas ir par Euro 45388 mazāks kā 2013.gadā. 

 

Ieņēmumu samazinājumu Euro 220092 speciālajā budžetā veido:  

         Nodokļu ieņēmumi                                                                                -  1008 

        Transferti                                                                                             -  99233 

        Citi ieņēmumi no pamatdarbības                                                         -121776 

       Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi                                        +   1926 

  Nodokļu ieņēmumu samazinājums ir dabas resursu nodoklim. 

 Transferti 2014.gadā mazāk saņemti pašvaldību autoceļiem ( 2013.gadā tika 

realizēts Raiņa ielas projekts, kam bija saņemts finansējums transferta veidā). 

Citus ieņēmumus no pamatdarbības speciālajā budžetā 2013.gadā veidoja uz 

ieņēmumiem atzītie, no 5.kontu grupas uz ieņēmumiem pārgrāmatotie iepriekšējos 

gados saņemtie avansi projektu realizēšanai.  
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Izdevumu palielinājumu speciālajā budžetā Euro 33584 veido atalgojuma 

palielinājums Euro 196,Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi 

Euro 27, nodokļu un nodevu maksājumi Euro 445,nolietojuma un amortizācijas 

izdevumi Euro 37866,samazinājumu pakalpojumu izmaksas Euro 656,krājumu un 

materiālu iegāde Euro 2087,Procentu izdevumi Euro 2208, 

Finanšu izdevumi dod palielinājumu Euro 3653, līdz ar to speciālā budžeta 

pamatdarbības izdevumu pārsniegums par ieņēmumiem 2014.gadā ir Euro 260981, 

finanšu izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem Euro 3801, bet gada budžeta izpildes 

rezultāts ir Euro -264782, kas ir par Euro 257329 mazāks kā iepriekšējā pārskata 

periodā. 

 

Ieņēmumu samazinājumu Ziedojumu un dāvinājumu budžetā Euro 8152 

veido 

           Transferti                                                                                           - 2419 

          Ziedojumi un dāvinājumi                                                                      -5733. 

Transfertu ieņēmumu samazinājumu veido 2013.gadā ieņēmumos atzītie, no 

5.kontu grupas pārgrāmatotie avansā saņemtie transferti sabiedrisko pakalpojumu 

centra projekta realizēšanai, bet 2014.gadā saņemtajam transfertam saldētavu 

iegādei uz gada beigām summa vēl nebija akceptēta un tā iegrāmatota 5.kontu grupā. 

   Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu  samazinājumu veido 2013.gadā saņemtās 

un ieņēmumos iegrāmatotas elektrības kartes- 2014.gadā tādu nebija. 

Izdevumu samazinājumu no pamatdarbības ziedojumu un dāvinājumu budžetā 

euro  neto aktīva) izmaiņu pārskats7581 veido pakalpojumu samazinājums Euro 

2241, krājumu iegāde Euro 393,subsīdijas,dotācijas un sociālie pakalpojumi Euro 

4947 

Pamatdarbības ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem ziedojumu un 

dāvinājumu budžetā 2014.gadā ir Euro 996, kas ir par Euro 571 mazāks kā 

iepriekšējā pārskata periodā. 

 

Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats. 

 

Iepriekšējo  gadu budžeta 

 izpildes rezultāts                   Uz gada sākumu         Uz gada beigām     +    vai    - 

Pamatbudžets                          +  4845149                  +  4973771          + 128622 

Speciālais budžets                      -1160698                     -1168151           -     7453         
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Ziedojumi un dāvinājumi            -603373                       -601806           +    1567       

KOPĀ                                      + 3081078                     +3203814            +122736 

 

Pārskata gada budžeta       

 izpildes rezultāts                  Uz gada sākumu        Uz gada beigām        +   vai    -                     

Pamatbudžets                           +   128622                    +83234                 -45388 

Speciālais budžets                   -        7453                     -264782               -257329 

Ziedojumi un dāvinājumi         +      1567                       +   996                -    571 

KOPĀ                                        + 122736                     -180552               -303288 

PAVISAM                                 + 3203814                   +3023262            -180552 

 

          Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts veidojas, katra nākamā 

atskaites perioda sākumā iepriekšējā pārskata gada rezultātu (t.i. 2014.gada sākumā 

2013.gada rezultātu) summējot ar iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultātu 

atsevišķi katram budžeta veidam: pamatbudžetam, speciālajam budžetam un 

ziedojumu un dāvinājumu budžetam. 

    Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts veidojas, aprēķinot ieņēmumu 

pārsniegumu pār izdevumiem pēc uzkrāšanas metodes. 

 

       

Pārskats par budžeta izpildi 

2014.gada pamatbudžeta faktiskie ieņēmumi ir Euro 1491160, izdevumi 

–Euro 1407926,  gada budžeta izpildes rezultāts Euro  83234 

Ieņēmumu un izdevumu posteņi 2013. 2014 Izmaiņas  

1 3 4 5 

 Ieņēmumi 1507625 1491160 -16465 

Nodokļu ieņēmumi 702725 702250 -475 

Nenodokļu ieņēmumi 24643 13532 -11111 

Maksas pakalpojumi u.c. pašu 

ieņēmumi 
138535 270763 132228 

Transferti 641722 504615 -137107 

t.sk. transferti starp valdības 

struktūrām 
600550 472579 -127971 
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1 3 4 5 

Izdevumi, galvenie posteņi 1379003 1407926 +28923 

Atlīdzība 813166 826916 +13750 

Komandējumu izdevumi 13425 7862 -5563 

Saņemti pakalpojumi 219945 249749 +29804 

Krājumu izmaksas 144182 119006 -25176 

Nodokļi un nodevas 839 755 -84 

Procentu maksājumi 2322 909 -1413 

Sociālie pabalsti 40189 29757 -10432 

Uzturēšanas izdevumu transferti 27134 35990 +8856 

Kapitālie izdevumi 116513 136332 +19819 

Dažādi izdevumi pēc uzkrāšanas 

principa 
1288 650 -638 

 

Ieņēmumu  samazinājumu pamatā veido mazāk saņemtie transferti projektu 

realizācijai un nenodokļu ieņēmumu samazinājums, palielinājušies maksas 

pakalpojumu ieņēmumi. 

Vislielākais palielinājums izdevumu posteņos- pakalpojumi (projektu ietvaros), kā 

arī cenu pieaugums pakalpojumiem (elektroenerģijai), kapitālie izdevumi un darba 

samaksa un sociālās apdrošināšanas maksājumi. Pašvaldība cenšas paaugstināt 

darbinieku atalgojumu. Pārējos izdevumu posteņos bijusi ekonomija. 

2014.gada speciālā budžeta faktiskie ieņēmumi ir : 

Naudas plūsma: Euro 87396 

                            Euro 4437- Dabas resursu nodoklis 

                            Euro 58692- Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (Liepu iela) 

                            Euro 21938- Transferts no LAD Liepu ielas rekonstrukcijai 

                           Euro 2329- maksas pakalpojumi 

Pēc uzkrāšanas metodes: Euro 65086 

                            Euro 4437-dabas resursu nodoklis 

                           Euro 21938-Transferts no LAD Liepu ielas rekonstrukcijai 

                           Euro 36785-Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem 

                           Euro 1926- maksas pakalpojumi (bez PVN 21%) 

    Uz 2014.gada beigām neizlietotās mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem 

uzskaitītas (atlikumā) kontā 5932 Euro 21907 

 Izdevumi – euro 329868 , 

  Budžeta izpildes rezultāts Euro  -264782. 
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 Speciālā budžeta pārskata perioda rezultātu negatīvi ietekmē novada ielu un ceļu 

nolietojuma summa, kas ir par 37466 lielāka kā iepriekšējā gadā (nolietojums nāk 

klāt Raiņa ielai- ielas rekonstrukcija veikta 2013.gadā 

2014.gada ziedojumu faktiskie budžeta ieņēmumi ir Euro 1807. 

Ieņēmumi ziedojumu kontā ( ziedojumi naudā): 

Juridiskās personas:  Euro 1200 

„Venta FM”- SIA. Reģ.Nr. LV41203027348, ziedojums Euro 600 Mazo projektu 

konkursam. 

Zaļo un zemnieku savienība, reģ.Nr.40008068957,ziedojums Euro 600 Mazo 

projektu konkursam. 

Privātpersonas: Euro 250 

Ziedojums Euro 150 Alsungas keramikas pulciņam. 

Pārējās privātpersonas Euro 100 –nav ziedojums noteiktiem mērķiem. 

Ziedojumi natūrā: 

Juridiskās personas: Euro 206 

SIA „Lielvārds”, reģ.Nr. 47403001219-               grāmatas bibliotēkai Euro 12 

B-ba „Spārni Alšvangā”, reģ.Nr. 40008206234-bibliotēkas grāmatas Euro 161 

                                                                               dators                        Euro 33 

Privātpersonas: Euro 9                                        bibliotēkas grāmatas  Euro 9 

                            

Ziedojumu un dāvinājumu kontā kā transferts (kods 18.690) no Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas saņemtas grāmatas par summu Euro 142. 

Naudā no Lauku atbalsta dienesta, reģ.Nr.  90000794228 kā transferts ( kods 

18.620) saldētavu iegādei saņemti Euro 2950. Finansējums izlietots un atskaites 

LAD nodotas, bet līdz 2014.gada beigām nebija akceptētas, tādēļ summa gada 

atskaitē ir atlikumā kontā 5932 (Avansā saņemtie transferti). 

 

Izdevumi – euro 811,  

Budžeta izpildes rezultāts Euro  996.  

 

Pēc bilances datuma nav darījumu, kas varētu ietekmēt budžeta izpildes 

rezultātu. 

 

*Starpība skaidrojumos un atsevišķās veidlapās summā par 1 Euro veidojusies 

Euro ieviešanas rezultātā, noapaļojot datus. 
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     Pašvaldības vadības informācija par veiktajiem un veicamajiem 

pasākumiem 

          

    Alsungas novada dome darbojas, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem 

“Par pašvaldībām”, „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa 

likumu” un novada domes Nolikumu . 

 Atbilstoši Alsungas novada domes nolikumam domē izveidotas: 

  komitejas: finanšu un tautsaimniecības komiteja, izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

lietu komiteja; izsoles, konkursu, pamatlīdzekļu novērtēšanas, norakstīšanas, 

atsavināšanas, kā arī privatizācijas un iepirkumu komisija, vēlēšanu komisija, civilās 

aizsardzības komisija, inventarizācijas komisija, izstrādāts Nolikums par iekšējo 

kontroli. 

      Pašvaldības funkciju realizēšanai Alsungas novada dome ir izveidojusi  pašvaldības 

iestādes: Administrācija, Bāriņtiesa, Sociālais dienests, 2014.gadā 2014.gadā, 

pamatojoties uz VARAM ieteikumiem, par iestādēm pārveidotas Alsungas vidusskola un 

Alsungas Pirmskolas izglītības iestāde „Miķelītis”. 

un struktūrvienības:  

  Dzimtsarakstu nodaļa, Izglītības pārvalde, Attīstības nodaļa, Būvvalde,  Kultūras nams, 

Bibliotēka, Muzejs, Sporta pārvalde, Komunālais iecirknis, Mājokļu apsaimniekošanas 

iecirknis, Autoceļu uzturēšanas iecirknis, Mūzikas skola, Pašvaldības policija,.  

   Administrācijas sastāvā ir arī Finanšu nodaļa. 

Alsungas novada dome ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):  

1. biedrībā Latvijas Pašvaldību savienība, 

2. biedrībā Etniskās kultūras centrs „Suiti”. 

     Visām novada domes iestādēm, struktūrvienībām, komitejām un komisijām ir 

apstiprināti Nolikumi. 

      Domes institūciju darba laiks pakārtots atbilstoši Alsungas novada domes, tās 

struktūrvienību un iestāžu Darba kārtības noteikumiem (apstiprināts 27.08.2009., 

protokols Nr.5).  

      Alsungas novadā deklarēti 1512 iedzīvotāji, no tiem 999 darbaspējīgā vecumā.  

 

Demogrāfiskās situācijas raksturojums, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem 

 

Gadi/ 

Reģistrēts 

2011. 2012. 2013. 2014. 

Dzimšana 13 14 15 10 

Laulība 8 7 9 14 
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Miršana 18 22 10 18 

 

            Lai veicinātu demogrāfisko stāvokli, Alsungas novada dome katra 

jaundzimušā ģimenei, kura deklarēta novadā, izmaksā vienreizēju pabalstu Euro 143.  

         Audzēkņu piesaistīšanai vidusskolai daļēji sedzam auto apmācības izdevumus 

sekmīgajiem Alsungas vidusskolas audzēkņiem, maksājam ikmēneša stipendijas 

vidusskolēniem, kuru vidējā atzīme mēnesī nevienā mācību priekšmetā nav zemāka 

par 7 ballēm. Pašvaldība 2014.gadā apmaksāja  pusdienas visiem vidusskolas 4. un 

5. klašu audzēkņiem, bet 2015.gadā – arī pusdienas Pirmskolas izglītības iestādes 5-6 

gadīgo grupiņu audzēkņiem. Gan vidusskolas skolēni, gan pirmskolas izglītības 

iestādes audzēkņu vecāki par ēdināšanu sedz tikai izdevumus par produktiem. Pārējās 

izmaksas sedz pašvaldība. 

  Alsungas vidusskola piedalās Valsts un ES atbalsta programmā augļu un dārzeņu 

piegādei vispārējās izglītības iestādēm „Skolas auglis”  un programmā „Skolas 

piens”. 

Tāpat pašvaldība nodrošina transportu skolēnu nogādāšanai mācību iestādēs. 

        Alsungas novadā izglītības iestādes apmeklē: 

- Alsungas pirmsskolas izglītības iestādi - 51 bērns 

- Alsungas vidusskolu- 143 skolēns 

- Alsungas bērnu mūzikas un mākslas skolu- 84 skolēni. 

Alsungas vidusskolā mācās un pirmskolas izglītības iestādi apmeklē arī audzēkņi 

no kaimiņu- Kuldīgas un Ventspils novadiem. 

              Lielu uzmanību veltām sociālo jautājumu risināšanai. 

           2014. gadā tika izskatīti 162 Alsungas novada iedzīvotāju iesniegumi sociālai 

palīdzībai un pakalpojumu saņemšanai. Pārskata gadā trūcīgas ģimenes (personas) 

statuss bija noteikts 45 ģimenēm (kopā 101 personai). Kopā sociālajiem pabalstiem 

2014.gadā izlietoti 13657 euro. 

                 Lai nodrošinātu bērniem ģimenisku vidi, dienests izmanto vienas 

audžuģimenes pakalpojumus, kurā 2014.gadā  ievietoti un dzīvo 3 novada bērni, kuru 

bioloģiskajā ģimenē tika konstatēti bērna attīstībai un veselībai nepiemēroti apstākļi. 

Ar šo ģimeni  tiek regulāri strādāts, lai bērni tajā no audžuģimenes varētu atgriezties. 

 

       Budžets      

          Pašvaldības budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms 

nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. 

Sastādot Alsungas novada pašvaldības 2014. gada budžetu, tika sabalansētas 

ekonomiskās un sociālās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām iespējām.  

2014.gada budžets budžets un tā grozījumi apstiprināti Alsungas novada Domes 

sēdēs, budžeta finansu tāmes apstiprinātas katrai Domes iestādei un 

struktūrvienībai. 
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Prioritātes ir  novada, tās iestāžu un struktūrvienību noteikto funkciju izpilde, novada 

attīstības plāna izstrāde, sociālā palīdzība, kultūra, ES līdzfinansēto projektu 

īstenošana. 

        Alsungas novada dome 2013.gadā uzsāka vidēja termiņa plānošanas dokumenta 

7 gadu periodam -   Alsungas novada attīstības programmas izstrādi. 2013.  gadā tika   

veikta iedzīvotāju anketēšana, datu apkopošana, kā arī uzsākts darbs pie programmas 

1.  daļas –  pašreizējās situācijas analīzes, programmas izstrāde tika turpināta 2014. 

un turpinās arī 2015.gadā          

          Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pašvaldības budžets tiek 

iedalīts pamatbudžetā un speciālajā budžetā. Pašvaldības budžeta projekts veidots 

pēc naudas plūsmas principa un sastādīts saskaņā ar LR likumiem „Par budžetu un 

finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem” un „Par valsts budžetu 2014. gadam”.  

 

Pamatbudžets     

 

Ieņēmumi  

 

            Alsungas novada domes 2014. gada ieņēmumi pēc naudas plūsmas  kopā 

sākotnēji bija plānoti   1371033 euro, kas ir 914 euro uz vienu novada iedzīvotāju. 

Veicot tāmes grozījumus ieņēmumu daļa tika samazināta uz 1349964 euro, 

samazinājums- par faktiski nesaņemtiem nekustamā īpašuma iepriekšējo gadu 

parādiem, nerealizēto granti, nesaņemtiem līdzfinansējumiem projektiem. Faktiskie 

ieņēmumi  euro 1349323 (899.55  uz 1 iedzīvotāju). 

 Domes pamatbudžeta ieņēmumus veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 

nekustamo īpašumu nodokļi, pārējie nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi, kā arī transfertu ieņēmumi  

 Lielākais īpatsvars ieņēmumos ir nodokļu ieņēmumi- 53.1 % un valsts un 

pašvaldību budžetu transferti (36.4%). 

Maksas pakalpojumos un citos pašu ieņēmumos lielākais īpatsvars ir  

ieņēmumiem no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem un skolēnu un pirmskolas 

iestādes audzēkņu maksām par ēdināšanu.  

 

       Izdevumi 

 

Alsungas novada domes 2014.gada pamatbudžeta kopējie izdevumi pēc 

naudas plūsmas ( bez aizdevumu atmaksas) sākotnēji  plānoti euro 1382536, pēc 

veiktajiem tāmes grozījumiem euro 1353845, faktiski ir euro 1301667. 

            Izdevumi pēc naudas plūsmas  2014.gadā: 

Izglītībai                                                       46.3  % 

            Vadības funkciju nodrošināšanai                16.9  % 

            Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai    14.3  % 

            Kultūrai, sportam un atpūtai                        8.2  % 
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            Ekonomiskajai darbībai                                7.1  % 

            Sociālajai aizsardzībai                                  4.7 % 

            Sabiedriskajai kārtībai un drošībai              2.5  % 

 Jau tradicionāli  novada izdevumos lielākais īpatsvars ir izglītībai. 

Vidusskolas pedagogiem lielāko atalgojuma daļu nodrošina IZM mērķdotācijas, bet 

Pirmskolas izglītības iestādei, samazinoties 5-gadīgo un 6-gadīgo audzēkņu skaitam,  

( no 2014.gada 1.septembra kopā tikai 16 audzēkņi šajās grupās)  valsts finansējums 

nodrošināts tikai 1,67  pedagogu slodzēm no četrām esošām darba vietām ) .  

             Izdevumu sadalījumu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām: 

Atlīdzībai                                                                        60.9 % ,   

Preču un pakalpojumu iegādei                                      30.3 %,  

Kapitālie izdevumiem                                                      3.7 %,    

Sociālie pabalstiem                                                          2.3 %,  

Uzturēšanas izdevumu transfertiem                                 2,8 %.    

 

Budžeta finansēšanas daļu veido arī aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa. 

2014.gadā, saskaņā ar Valsts kases noteiktajiem grafikiem un  SEB Unilīzings 

atmaksas grafiku no pamatbudžeta atmaksāti euro 54153, bet pamatbudžetā saņemts 

aizņēmums euro13785 Setu-Suitu sadarbības projekta realizēšanas pabeigšanai . 

 

         2014.gadā no pamatbudžeta līdzekļiem uzsākta, turpināta vai pabeigta  

realizēšana vairākiem  projektiem: 

Realizācijas 

laiks 
Fonds 

Projekta 

nosaukums 

Kopējās 

izmaksas  

EUR 

Pašvaldības finansējums  

EUR 

2014/2015 VKPAI Alsungas pils tehniskās 

apsekošanas veikšana un 

risinājumu izstrāde pils  

Ziemeļu Austrumu korpusa 

(vecās sporta zāles) 

pagrabu konservācijai 

1210.00 - 

2014 VKPAI Alsungas pils ZA torņa 

lietusūdens novadīšanas 

noteksistēmas izveide 

1553.24 - 

2014 LAD Atbalsts novadu 

pašvaldībām dzesētavu 

iegādei 

2 949,77 - 

2013 - 2014 EST - LAT 

programmas 

apvienotais 

tehniskais 

sekretariāts 

Seto-Suiti Renaissance  39 386,00 5 907,91 

http://www.alsunga.lv/content/view/1013/159/
http://www.alsunga.lv/content/view/1013/159/
http://www.alsunga.lv/content/view/1013/159/
http://www.alsunga.lv/content/view/624/157/
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2013 - 2014 KPFI Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai 

Alsungas novada 

pirmsskolas izglītības 

iestādes ēkā 

19 837.36 3182.47 

2013 - 2014 ELFLA Alsungas vidusskolas 

mājturības kabineta 

vienkāršotā renovācija un 

aprīkošana 

9 599,83 1 867,86 

             Speciālais budžets 

 

 

Ieņēmumi 

 

 Alsungas novada speciālā budžeta ieņēmumus pēc naudas plūsmas (kopā  

Euro 97396) veido saņemtie autoceļu fonda līdzekļi  58692 euro  apmērā, saņemtie 

transferta ieņēmumi projekta realizēšanai 21938 euro un dabas resursu nodoklis euro 

4437.. 

           Pēc uzkrāšanas metodes faktiskie ieņēmumi 2014.gadā  euro 65086 

 

Izdevumi 

 

 Speciālā budžeta izdevumi Alsungas  novadā 2014. gadā pēc naudas 

plūsmas pavisam euro 133933, pēc uzkrāšanas metodes ir euro  329868. 

             Izdevumu sadalījums pēc naudas plūsmas atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām 

Atlīdzībai                                                                              6.6 %           

Preču un pakalpojumu apmaksai                                      21.2   %           

Kredītprocentu maksājumiem                                              3.1  %               

Kapitālieguldījumiem                                                         69.1  %          

      

           2013.gadā iesniegti dokumenti projektiem Liepu ielas seguma rekonstrukcijai 

un ceļa  Rijas-Zaļumi seguma rekonstrukcijai, kas realizēti 2014.gadā no speciālā 

budžeta līdzekļiem 

No speciālā budžeta līdzekļiem 2014.gadā realizēti projekti: 

     

Realizācijas 

laiks 
Fonds 

Projekta 

nosaukums 

Kopējās 

izmaksas  

EUR 

Pašvaldības finansējums  

EUR 

http://www.alsunga.lv/content/view/949/159/
http://www.alsunga.lv/content/view/949/159/
http://www.alsunga.lv/content/view/949/159/
http://www.alsunga.lv/content/view/949/159/
http://www.alsunga.lv/content/view/949/159/
http://www.alsunga.lv/content/view/949/159/
http://www.alsunga.lv/content/view/883/150/
http://www.alsunga.lv/content/view/883/150/
http://www.alsunga.lv/content/view/883/150/
http://www.alsunga.lv/content/view/883/150/
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2014 EZF 

LEADER 

Liepu ielas rekonstrukcija I 

kārta Alsungā, Alsungas 

novadā 

29 985.85 7 621.41 

2013 - 2014 EZF Autoceļa "Rijas-Zaļumi" 

segas rekonstrukcija 

Alsungas novadā 

61 951,98 15 670,89 

                 Ziedojumu un dāvinājumu budžetā saņemta valsts mērķdotācija un 

realizēts projekts: 

Realizācijas 

laiks 
Fonds 

Projekta 

nosaukums 

Kopējās 

izmaksas  

EUR 

Pašvaldības finansējums  

EUR 

2014 LAD Atbalsts novadu 

pašvaldībām dzesētavu 

iegādei 

2 949,77 - 

                   Tāpat Alsungas novadā ar pašvaldības un vietējo uzņēmēju atbalstu 

notiek mazo projektu konkurss un tiek realizēti mazie projekti: „Pastalnieki danco”, 

”Laipas” u.c. 

             Realizētie, uzsāktie un plānotie projekti uzlabo iedzīvotāju sadzīves apstākļus 

un veicina novada attīstību. 

            Novada pašvaldība nodrošina darbu 144 darbiniekiem, kuri strādā domes 

iestādēs un struktūrvienībās. 2014.gadā dažādu iemeslu dēļ nomainījās 7 darbinieki, 

no tiem 2 pedagogi.   Vidējais atalgojuma līmenis pašvaldības iestādēs un 

struktūrvienībās strādājošajiem (izņemot pedagogus) ir 54 % no maksimālā, kas 

paredzēts amatu katalogā. Ņemot vērā, ka esam maza pašvaldība un pieejamos 

finanšu resursus, palielināt algas varējām tikai minimālo algu saņēmējiem. 

             Arī turpmāk centīsimies saglabāt visas izglītības iestādes, arī vidusskolu, kaut 

gan patreiz vēl nav skaidrības par jauno izglītības modeli un nepieciešamo 

finansējumu pedagogu atlīdzībai. 

                Alsungas novads turpina darboties un attīstīties.  

           Sadarbojamies ar citiem novadiem, pašvaldībām, uzņēmējiem un biedrībām.  

Vairāk finansējuma cenšamies  paredzēt tieši novada attīstībai un iedzīvotāju 

labklājības celšanai.      

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                         A. Sokolovskis 

 

 

 

 

http://www.alsunga.lv/content/view/851/150/
http://www.alsunga.lv/content/view/851/150/
http://www.alsunga.lv/content/view/851/150/
http://www.alsunga.lv/content/view/886/159/
http://www.alsunga.lv/content/view/886/159/
http://www.alsunga.lv/content/view/886/159/
http://www.alsunga.lv/content/view/1013/159/
http://www.alsunga.lv/content/view/1013/159/
http://www.alsunga.lv/content/view/1013/159/
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