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1. PAMATINFORMĀCIJA 

 

 

ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU 

 
1.Pašvaldības nosaukums  Vaiņodes novada dome 

 

2.Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr., datums 

90000059071 18.03.1996. 

 

3.Pievienotās vērtības nodokļa reģistrācijas Nr., datums 

LV90000059071 18.06.1997. 

 

4.Pašvaldības juridiskā adrese un tālrunis 

Raiņa iela 23A, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435 

tālrunis: priekšsēdētājam 

galv.grāmatvedei 

63464333; 29184385 

  63464966 

 

5.Pašvaldības iestādes un to adreses 

 

5.1. Embūtes pagasta pārvalde Uzvaras iela 6, Vībiņi 

5.2. Vaiņodes vidusskola Avotu iela 4, Vaiņode 

5.3. Pirmsskolas izglītības iestāde ,,Zīlīte’’ Kalna iela 2a, Vaiņode 

5.4. Vaiņodes Mūzikas skola  Tirgoņu iela 21a, Vaiņode 

5.5. Vaiņodes pagasta kultūras nams Tirgoņu iela 23, Vaiņode 

5.6. Embūtes tautas nams Uzvaras iela 10, Vībiņi 

5.7. Vaiņodes pagasta bibliotēka Raiņa iela 1a, Vaiņode 

5.8. Embūtes pagasta bibliotēka Uzvaras iela 6, Vībiņi 

5.9. Vaiņodes novada sociālais dienests Raiņa iela 23a, Vaiņode 

5.10. Sociālā atbalsta centrs ,,Vaiņode’’ Raiņa iela 41, Vaiņode 

5.11. Bāriņtiesa Raiņa iela 23a, Vaiņode 

5.12. Embūtes tūrisma informācijas centrs Embūte 1, Embūte 

5.13. Komunālās nodaļas birojs Brīvības iela 17, Vaiņode 

 

Vaiņodes novada pašvaldības administrācijā ietilpst sekojošas nodaļas:  

- Grāmatvedības un finanšu nodaļa; 

- Attīstības nodaļa; 

- Komunālā nodaļa; 

- Dzimtsarakstu nodaļa; 

- Klientu apkalpošanas centrs. 

 

6. Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja sekojošās kapitālsabiedrībās: 

6.1. SIA “Vaiņodes pagasta doktorāts”; 

6.2. SIA “Priekules slimnīca”; 

6.3. SIA “RAS 30”; 

6.4. SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”. 
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7. Pašvaldība ir dalībnieks sekojošās biedrībās un nodibinājumos: 

7.1. biedrībā ,,Latvijas Pašvaldību savienība”; 

7.2. biedrībā ,,Liepājas rajona partnerība”; 

7.3. biedrībā ,,Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija”. 

 

8.Kredītiestāžu nosaukumi, norēķinu konta Nr. 

 

8.1. A/S SEB banka - 

pamatbudžeta konts Nr. LV33 UNLA 0012 0111 3065 0 

speciālā budžeta konts Nr. LV89 UNLA 0012 0001 4254 9 

8.2. A/S Swedbank – 

pamatbudžeta konts Nr. LV28 HABA 0551 0177 2752 4 

pamatbudžeta konts Nr. LV98HABA0551032697341 

speciālo līdzekļu konts Nr.LV88HABA0551044758016 

ziedojumu, dāvinājumu konts LV25 HABA 0551 0216 0825 7  

8.3. A/S Luminor banka –  

pamatbudžeta konts Nr. LV91RIKO0002010303776 

speciālā budžeta konts Nr. LV80RIKO0001080088136 

8.4. Valsts kasē  - 

konts Nr.LV13 TREL 9802 2870 1100 0 

konts Nr.LV18 TREL 9802 2870 0800 0 

konts Nr.LV21 TREL 9800 5816 4921 0 

konts Nr.LV26 TREL 9802 2870 2700 B 

konts Nr.LV27 TREL 9802 2870 2500 B 

konts Nr.LV28 TREL 9802 2870 2300 B 

konts Nr.LV30 TREL 9802 2870 1900 B 

konts Nr.LV31 TREL 9802 2870 1700 B 

konts Nr.LV31 TREL 9800 5856 4930 0 

konts Nr.LV32 TREL 9802 2870 1500 B 

konts Nr.LV33 TREL 9802 2870 1300 B 

konts Nr.LV47 TREL 9802 2870 1000 0 

konts Nr.LV52 TREL 9802 2870 0700 0 

konts Nr.LV65 TREL 9800 5846 4921 0 

konts Nr.LV75 TREL 9802 2870 2600 B 

konts Nr.LV76 TREL 9802 2870 2400 B 

konts Nr.LV77 TREL 9802 2870 2200 B 

konts Nr.LV78 TREL 9802 2870 2000 B 

konts Nr.LV79 TREL 9802 2870 1800 B 

konts Nr.LV80 TREL 9802 2870 1600 B 

konts Nr.LV81 TREL 9802 2870 0900 0 

konts Nr.LV81 TREL 9802 2870 1400 B 

konts Nr.LV82 TREL 9802 2870 1200 B 

konts Nr. LV89 TREL 9800 5826 4921 0 

konts Nr. LV92 TREL 9800 5806 4921 0 

 

 

9.Novada domes priekšsēdētājs  Visvaldis Jansons 

 

10.Galvenā grāmatvede  Sandra Ikarte 
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Vaiņodes novads atrodas Kurzemē, tā sastāvā ietilpst Embūtes un Vaiņodes 

pagasti. Robežojas ar Priekules, Aizputes, Skrundas un Saldus novadiem. Ir 17 km gara 

robeža ar Lietuvas republiku. Novada  teritorija ir 34396.2 ha (11760.7 ha Embūtes 

pagastā un 18972.8 ha Vaiņodes pagastā). Novada administratīvais centrs ir Vaiņode. 

Vaiņodes novads izveidots 2009. gada 1. jūlijā.  

 

Galvenie notikumi, kas ietekmējuši pašvaldības darbību 2019. gadā 

 

Vaiņodes novada pašvaldība ir saimnieciski, administratīvi un teritoriāli patstāvīga 

vienība ar savu budžetu, kas veidojas pēc finanšu izlīdzināšanas principa, ko nosaka 

likums. Galvenie ienākumu avoti ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma 

nodokļi, dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda un valsts budžeta 

transferti. 

2019. gada beigās iedzīvotāju skaits novadā bija  2420 cilvēki, kas ir par 81 cilvēku 

mazāk kā pirms gada. 2019. gadā, Vaiņodes novadā ir reģistrēti 10 dzimušie un 16  

mirušie, stājušies laulībā 3 pāri. 

Reģistrētais bezdarbs novadā 2019.gada beigās bija 6.9 %. Kā bezdarbnieki bija 

reģistrējušies 91 cilvēks, no kuriem 26 ilgstošie bezdarbnieki. Pašvaldība, sadarbībā ar 

Nodarbinātības valsts aģentūru, īstenoja projektu „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi 

pašvaldībās”, kura ietvaros kopumā nodarbināja 45 personas - ilgstošos un citus 

bezdarbniekus. Projekta „Skolēnu vasaras nodarbinātība” ietvaros tika nodarbināti 30 

skolēni. 

Regulāri nodrošinām bērnu nokļūšanu līdz pašvaldības izglītības iestādēm ar 

pašvaldības transportu. Trūcīgo ģimeņu, maznodrošināto, daudzbērnu, aizbildņu un 

audžuģimeņu bērniem, no 5. klases, sedzam 50% no ēdināšanas maksas. Pirmsskolas 

izglītības iestādē 5-gadu un 6-gadu vecuma audzēkņiem no trūcīgām, maznodrošināto, 

daudzbērnu, aizbildņu un audžuģimeņu bērniem apmaksājam brīvpusdienas 100% 

apmērā, bērniem līdz 5 gadiem, ja ģimenē ir 2 bērni, tad 25% apmērā no pusdienu 

maksas, ja 3 un vairāk bērnu, tad 50% apmērā no pusdienu maksas. Ģimenes, kurās 

piedzimuši bērni, nodrošinājām ar vienreizēju pabalstu 215.00 euro apmērā. Piešķīrām 

arī apbedīšanas pabalstus 75.00 euro apmērā. Pašvaldība piešķir arī citus pabalstus 

atbilstoši saistošajiem noteikumiem, kā arī vienreizējus pabalstus, izskatot katru 

gadījumu individuāli. 

Atskaites gadā, kā katru gadu, esam veikuši darbu novada infrastruktūras 

sakārtošanā un uzturēšanā. Pašvaldības organizētā un finansētā ikgadējā konkursa 

„Darīsim paši 2019” ietvaros realizēti 4 iedzīvotāju grupu pieteikti projekti gan 

infrastruktūras sakārtošanas, gan pasākumu rīkošanas jomā.  Novada dome kā projekta 
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partneris piedalās Kurzemes plānošanas reģiona realizētajā projektā “Kurzeme visiem”. 

Veikti remontdarbi Vaiņodes novada izglītības iestādēs, kā arī atsevišķās citās 

pašvaldības iestādēs. Turpinās darbi pie siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmu darbības uzlabošanas. Veikti autoceļu remontdarbi gan no ikgadējās autoceļu 

valsts dotācijas naudas, gan no pašvaldības līdzekļiem.  

2019.gadā īstenoti 4 Eiropas Savienības fondu projekti izglītības jomā.  

Novada dome ir atbalstījusi sportistus, pašdarbības kolektīvus un skolniekus, 

piešķirot transportu uz sporta sacensībām, dalībai kultūras pasākumos un skolēnu 

olimpiādēs. 

Regulāri tiek uzturēti pašvaldības ceļi, sakoptas pagasta kapsētas un zaļās zonas. 

Uzturēts dzīvojamais fonds un ieguldīti līdzekļi dzīvojamā fonda atjaunošanā.  

 

 

Būtiskas pārmaiņas pašvaldības darbībā un to ietekme uz finanšu rezultātu 

 

       Pārskata periodā pašvaldības darbībā nav notikušas ievērojamas pārmaiņas un 

saglabājusies arī novada iestāžu līdzšinējā darbība, kas nodrošina iedzīvotājiem 

pakalpojumus iespējami tuvāk viņu dzīvesvietai. Tiek attīstīta dokumentu apmaiņa 

elektroniskā vidē, kas atļauj daudz ātrāk dokumentiem nokļūt apritē un savlaicīgāk tos 

izskatīt. Arvien vairāk arī iedzīvotāji izvēlas elektronisku informācijas saņemšanu. 

 

Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt darbību nākotnē 

 

Pašvaldībā tiek domāts par pasākumiem uzņēmējdarbības vides attīstībai atbilstoši 

pašvaldības attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai 

un balstoties uz vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju vajadzībām. Piesaistot Eiropas 

Savienības struktūrfondu līdzekļus, saņemts finansējums Vaiņodes Dzelzceļa stacijas 

ēkas renovācijai un pielāgošanai uzņēmējdarbības vajadzībām, lai pēc projekta 

īstenošanas to iznomātu novada uzņēmējiem. 

Veiksim arī citas aktivitātes, kas vērstas uz apdzīvotības saglabāšanu novadā un 

tūristu piesaisti. 

 

 

Attīstības pasākumi un būtiskie riski, neskaidrības 

 

       Ņemot vērā ierobežoto pašvaldības finanšu resursu apjomu, novada pašvaldība, 

sagatavojot budžeta finansējumu, realizē ekonomisko politiku, kas maksimāli balstīta 

uz finansējuma piesaisti pašvaldībai svarīgu projektu realizācijai, izmantojot ES 

struktūrfondu un  privāto fondu līdzekļus. Šo pasākumu galvenais mērķis ir sakārtot 

novada infrastruktūru, radīt labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai un iedzīvotājiem. Ir 

nepietiekami pašvaldības finanšu līdzekļi, nenoteiktība valsts nodokļu un ceļu politikā, 
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neskaidrība saistībā ar situāciju gaidāmās reģionālās reformas sakarā, novadam 

nelabvēlīgas reformas izglītības jomā (vidējās izglītības iegūšanas centralizācija). 

Mērķtiecīgi īstenojot iepriekš minētos pasākumus, pašvaldība tiecas padarīt Vaiņodes 

novadu par vietu, kur labi dzīvot, mācīties, strādāt, un pavadīt vecumdienas ikvienam 

novada iedzīvotājam. 

 

Notikumi pēc bilances datuma 

 

Pēc finanšu gada beigām, 2020. gada martā, Latvijas republikā un daudzās citās valstīs 

ir stājušies spēkā ar koronavīrusa pandēmiju saistīti ierobežojumi, kas ievērojami 

samazina ekonomikas attīstību valstī un pasaulē kopumā. Nav paredzams, kā situācija 

varētu attīstīties nākotnē un ar kādiem izaicinājumiem būs jāsaskaras, un līdz ar to 

pastāv zināma neprognozējamība. Pašvaldības vadība un iestāžu vadītāji nepārtraukti 

seko līdzi notikumu attīstībai. Vadoties no pašreizējās situācijas, novada domes vadība 

uzskata, ka spēs pārvarēt esošo situāciju un atgriezties ierastā darba ritmā. Pašvaldības 

darbu lielā mērā ir iespējams nodrošināt attālināti. Tomēr šis secinājums balstās uz 

informāciju, kas ir pieejama publiskā pārskata sagatavošanas laikā un turpmāko 

notikumu ietekme uz pašvaldības darbu var mainīties.  

 

 

 Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons   
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2. FINANŠU  RESURSI  UN  DARBĪBAS  REZULTĀTI 

 

   2019. gada publiskais pārskats ir sagatavots bez konsolidācijas, jo iepriekšējā -  2018. 

pārskata gadā 15.jūnijā – tika likvidēta līdz tam esošā konsolidētā iestāde Vaiņodes 

internātpamatskola.  

Pārskats satur 2018.gada un 2019.gada budžeta izpildes rādītājus un 2020.gada budžeta 

plānu. Kā katru gadu, uz publiskā pārskata sagatavošanas brīdi - valsts budžeta 

transfertus izglītībai rāda 2020.gadā plānoto ieņēmumu un izdevumu apjomu 9 mēnešu 

apmērā. 

   Pārskatā par naudas vienību un vērtības mēru lietots euro (EUR).  

   Pārskatam pievienots zvērināta revidenta atzinums par pašvaldības finanšu pārskatu. 

 

1. Saistības  

   

1.1. Ilgtermiņa saistības – aizņēmumi.   

   Uz pārskata gada beigām pašvaldībai ir 5 aizņēmumi no Valsts kases. Trīs no tiem 

ņemti  Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem, divi – domes 

lēmuma rezultātā ielu rekonstrukcijai - asfaltēšanai. 

2019.gadā nav ņemti aizņēmumi. 

Uz pārskata gada beigām esošo aizņēmumu kopsumma  685510 EUR, tai skaitā, 

ilgtermiņa daļa 578235 EUR, īstermiņa daļa (2020.gadā atmaksājamā) 107275 EUR. 

 

Darījums 

Atlikums 

uz pārskata 

gada 

sākumu 

Saņemts 

pārskata 

gadā 

Atmaksāts 

pārskata 

gadā 

Atlikums 

uz pārskata 

gada 

beigām 

Atmaksājams 

2020.gadā 

(īstermiņa 

daļa) 

KPFI projekts ,,Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai 

Vaiņodes novada domes ēkās" 
(atmaksas termiņš 20.07.2022.) 

233372 0 62236 171136 62236 

KF projekts ,,Ūdens ieguves 

vietas sakārtošana, ūdens 

piegādes tīklu rekonstrukcija 

un izbūve Vaiņodes 

pašvaldībā" (atmaksas termiņš 

22.08.2033.) 

375925 0 25486 350439 25487 

Ceļa seguma atjaunošana 

Raiņa ielā, Vaiņodē, Vaiņodes 

pagastā, Vaiņodes novadā 
(atmaksas termiņš 20.09.2028.) 

88491 0 9076 79415 9076 

Vienības ielas rekonstrukcija 

Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, 

Vaiņodes novadā  (atmaksas 

termiņš 20.10.2028.) 

81680 0 8168 73512 8168 

Antropogēno slodzi mazinošas 

infrastruktūras izbūve un 

rekonstrukcija dabas parka 

,,Embūte" teritorijā    (atmaksas 

termiņš 20.08.2024.) 

11008 0 0 11008 2308 

KOPĀ 790476 0 104966 685510 107275 
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Ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa, kas pēc līgumu grafika atmaksājama 2020.gadā,  

par 2309 EUR lielāka nekā 2019.gadā, sastāv no: 

 

 
Atmaksāts 

pārskata 

gadā 

Atmaksājams 

2020.gadā 

(īstermiņa 

daļa) 

Izmaiņas  

KPFI projekts ,,Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes novada domes 

ēkās" 

62236 62236 0 

KF projekts ,,Ūdens ieguves vietas sakārtošana, ūdens 

piegādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Vaiņodes 

pašvaldībā" 

25486 25487 +1 

Ceļa seguma atjaunošana Raiņa ielā, Vaiņodē, Vaiņodes 

pagastā, Vaiņodes novadā 
9076 9076 0 

Vienības ielas rekonstrukcija Vaiņodē, Vaiņodes 

pagastā, Vaiņodes novadā 
8168 8168 0 

Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un 

rekonstrukcija dabas parka ,,Embūte" teritorijā    
(atmaksas termiņš 20.08.2024.) 

0 2308 +2308 

KOPĀ 104966 107275 +2309 

 

Ilgtermiņa aizņēmumu atmaksas grafiks pa gadiem (EUR): 

 

Aizņēmuma mērķis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Turpm

ākajos 

gados 

KOPĀ 

KPFI projekts 

,,Kompleksi 

risinājumi 

siltumnīcefekta 

gāzu emisiju 

samazināšanai 

Vaiņodes novada 

domes ēkās" 

62236 62236 46664      171136 

KF projekts 

,,Ūdens ieguves 

vietas sakārtošana, 

ūdens piegādes 

tīklu rekonstrukcija 

un izbūve Vaiņodes 

pašvaldībā" 

25487 25486 25486 25486 25486 25487 25487 172034 350439 

Ceļa seguma 

atjaunošana Raiņa 

ielā, Vaiņodē, 

Vaiņodes pagastā, 

Vaiņodes novadā 

9076 9076 9076 9076 9076 9076 9076 15883 79415 

Vienības ielas 

rekonstrukcija 

Vaiņodē, Vaiņodes 

pagastā, Vaiņodes 

novadā 

8168 8168 8168 8168 8168 8168 8168 16336 73512 

Antropogēno slodzi 

mazinošas 

infrastruktūras 

izbūve un 

rekonstrukcija 

2308 2320 2320 2320 1740    11008 
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dabas parka 

,,Embūte" teritorijā 

KOPĀ 107275 107286 91714 45050 44470 42731 42731 204253 685510 

 

1.2. Īstermiņa saistības -  norēķini ar piegādātajiem un pakalpojumu veicējiem, norēķini 

par darba samaksu un ieturējumiem, norēķini par nodokļiem u.c. īstermiņa saistības – 

332649 EUR uz 31.12.2019. 

 

Uz 2019.gada beigām īstermiņa saistības pret piegādātājiem 13683 EUR veido, 

galvenokārt, neapmaksātie rēķini par 2019.gada decembrī saņemtām precēm un 

pakalpojumiem. 

 

Pārskata perioda beigās pašvaldībā aprēķina un iegrāmato uzkrātās saistības 54188 

EUR, kas ir īstermiņa saistību sastāvā -  

- saistības norēķiniem ar darbiniekiem - darbinieku neizmantoto atvaļinājumu 

apmaksai, proporcionāli neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitam uz pārskata 

gada beigām; 

- valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summai no neizmantoto 

atvaļinājumu aprēķina; 

- maksājumiem par pakalpojumiem pēc pārskata periodā noslēgtiem līgumiem, 

par kuriem rēķins vēl nav saņemts vai rēķins, kas saņemts pēc pārskata perioda 

slēgšanas; 

- aprēķinātie maksājumi par aizņēmumu apkalpošanu pamatojoties uz noslēgtiem 

līgumiem. Procentu maksas par aizņēmumiem no Valsts kases 2018.gadā nav 

aprēķinātas. 

 

Uz gada beigām saistību sastāvā ir neizmaksātā darba samaksa par 2019.gada decembri 

11182 EUR un nodokļu ieturējumi no tās, kā arī pārējie nodokļi, kuriem samaksas 

termiņš ir 2020.gada janvārī – 12917 EUR. 

 

Pārējās īstermiņa saistības veido sociālā atbalsta centra ,,Vaiņode” dzīvojošo 

iemītnieku personīgie naudas līdzekļi 5606 EUR. 

 

1.3. Īstermiņa saistību sastāvā - nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi -  

234831 EUR veido 

- ieņēmumi  no iedzīvotājiem sniegtiem pakalpojumiem par nākošiem periodiem; 

- ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas; 

- ieņēmumi no dzīvojamo māju īrnieku apsaimniekošanas maksām; 

- saņemtie transferti ES fondu finansētiem projektiem 2020.gadam; 

- 2019.gadā saņemto, neizlietoto transfertu (dažādu valsts mērķdotāciju) 

atlikums.  

 

2. Nepabeigtā būvniecība   

  

   Nepabeigtā būvniecība uz pārskata gada beigām 32249 EUR  6 objektos, tas ir, par 

117.9% lielāka nekā uz 31.12.2018.: 
 

Izmaksu posteņa nosaukums 

Uz pārskata 

gada 

beigām 

Uz pārskata 

gada 

sākumu 

1. Depo ēkas rekonstrukcija 2410 2410 
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2. Dzelzceļa stacijas ēkas vienkāršota atjaunošana un 

kanalizācijas tīkla izbūve 

16111 15688 

3. Akmeņu ielas Vaiņodē rekonstrukcija 460 460 

4. Teritorijas labiekārtošana Tirgoņu ielā 21A,Vaiņodē 3933 3206 

5. Parka izbūve Vaiņodē 5589 5589 

6. Lauku ceļu infrastruktūras pārbūve 3746 0 

 

 

 

3. Kapitāla daļas 

 

   3.1. Pašvaldības bilancē līdzdalību radniecīgās kapitālsabiedrības  - SIA ,,Vaiņodes 

pagasta doktorāts” -  kapitālā norādīja pēc izmaksu  metodes līdz 2012.gada 

24.augustam, kad pēc domes lēmuma tika apturēta sabiedrības saimnieciskā darbība uz 

nenoteiktu laiku. Iemesls – kapitālsabiedrībai pēdējos gados bija negatīva pašu kapitāla 

vērtība. Pašvaldība ieguldījumu šajā kapitālsabiedrībā samazināja līdz nullei un 

turpmāk zaudējumus no ieguldījuma neatzina No 2019.gada līdzdalību radniecīgas 

kapitālsabiedrības kapitālā uzskaita pēc pašu kapitāla metodes, pašvaldībai pieder 

100% SIA ,,Vaiņodes pagasta doktorāts” kapitāls un balsstiesības. 

   Izvērtējums par kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības  

darbības finansiālajiem rezultātiem veikts saskaņā ar 25.09.2012. LR MK noteikumu 

Nr.643 “Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo 

kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu informāciju” nosacījumiem. 

 

   3.2. Ieguldījumus kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai pieder mazāk par 20 

procentiem balsstiesību, ja pašvaldība iegādājusies šīs daļas un paredz tās turēt ilgāk 

par gadu no bilances datuma un uzskaita kā finanšu instrumentus “Pārējo ilgtermiņa 

finanšu ieguldījumu” sastāvā novērtējot tos izmaksu vērtībā – kopā 76344 EUR: 

 

Kapitālsabiedrības Kapitāla daļas (euro) 

SIA ,,RAS-30” (līdzdalība 7,63%) 21627 

SIA ,,Priekules slimnīca” (līdzdalība 10.86%) 49915 

SIA ,,Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” (līdzdalība 1,80%) 4802 

 

   2019.gadā pašvaldība nav veikusi ieguldījumus minētajās kapitālsabiedrībās. 

 

  Izvērtēts kapitālsabiedrību likviditātes risks – kapitālsabiedrību ienākumu un 

izdevumu termiņu nesabalansētība. Ja ieņēmumi nav sabalansēti ar izdevumiem pa 

termiņiem, tas nozīmē, ka uzņēmums kādā brīdī nevar izpildīt savas saistības un var 

iestāties maksātnespēja. Attiecīgi pašvaldība var pazaudēt savu ieguldījumu. 

 

   Izvērtējot kapitālsabiedrību SIA ,,RAS 30”, SIA ,,Priekules slimnīca” un SIA 

,,Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” pārskata gada finanšu informāciju 

saskaņā ar MK noteikumiem Nr.643, konstatēts – visu kapitālsabiedrību finansiālai 

darbībai nav ietekmes uz Vaiņodes novada pašvaldības budžetu, kā arī netiek plānoti 

papildus finanšu ieguldījumi nākotnē.  
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4. Ilgtermiņa prasības     

   Prasības, kas ir finanšu instrumenti – tās ir pārējās ilgtermiņa prasības, kas radušās 

aktīva atsavināšanas rezultātā, ja maksājumu atliek ilgāk nekā 12 mēnešus, un prasības 

kvalificējamas kā finanšu instruments kategorijā AP – Aizdevumi un prasības.  

   Pašvaldībā tās ir ilgtermiņa prasības - finanšu noma - nekustamā īpašuma 

atsavināšanas līgumi ar atlikto maksājumu uz vairāk nekā vienu gadu, bet ne vairāk kā 

uz 5 gadiem, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam (36.panta (3) 

daļa). Līguma noslēgšanas brīdī aktīvs novērtēts patiesajā vērtībā. 

 

Finanšu nomas prasības - 21148 EUR uz 31.12.2019. - tās ir prasības pret 27 fiziskām 

personām par nekustamā īpašuma atsavināšanu, kurām, saskaņā ar izpirkuma līgumu,  

piemērots atliktais maksājums uz vairākiem gadiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 

– prasības samazinājušās par 16579 EUR jeb 56.01%. Šo prasību īstermiņa daļa 

(atmaksājama 2020.gadā) 21069 EUR. 

 

5. Ziedojumi un dāvinājumi 

 

   2019.gadā pavisam saņemti ziedojumi, dāvinājumi naudā 1560 EUR apmērā (naudas 

ieskaitījumi kontā) no juridiskām personām šādiem mērķiem: 
Juridiskas personas 

nosaukums 
Ziedojuma, dāvinājuma mērķis 

Summa  

EUR 

SIA Vaiņodes bekons 

(reģ.Nr.42103019339) 

Novada bērnu futbola komandas sporta apģērba 

iegādei 
660 

SIA Vaiņodes bekons 

(reģ.Nr.42103019339) 
Vaiņodes novada sporta svētku organizēšanai 700 

SIA ALL MEDIA LATVIA 

(reģ.Nr.40103065880) 

Vaiņodes vidusskolas handbola komandai sporta 

apģērba iegādei 
200 

 

Kā arī saņemti dāvinājumi naturālā veidā - mantiskā vērtībā 1953 EUR apmērā: 
Juridiskas, fiziskas 

 personas nosaukums 
Ziedojuma, dāvinājuma mērķis 

Summa  

EUR 

Biedrība Latvijas sporta 

federāciju padome 

(reģ.Nr.40008022932) 

Grāmata ,,Māksla uzvarēt”, autors Zigurds Lanka, 

Vaiņodes vidusskolas bibliotēkai 

 

9 

Andrejs Migla 
Grāmata ,,Dzintara stars”, autors Andrejs Migla, 

Embūtes pagasta bibliotēkai 
10 

Daina Grēbere 
Grāmata ,,Gaismā. Stāsti”, autors Jana Egle, 

Embūtes pagasta bibliotēkai 
5 

SIA Mikrotīkls 

(reģ.Nr.40003286799) 
Interneta tīkla iekārta Vaiņodes vidusskolai 1929 

 

6.Projektu realizācija 

 

   2019.gadā pašvaldībā Eiropas Savienības politiku instrumentu, pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansētos projektos un Latvijas valsts iniciatīvas īstenotās 

programmās izlietoti līdzekļi: 

Finansētājs Projekta nosaukums 
Identifikācijas 

Nr. 

Summa  

EUR 
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Eiropas sociālais fonds Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs  īstenošanai Vaiņodes 

vidusskolā 

8.3.5.0/16/I/001 6811 

Eiropas sociālais fonds Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai  Vaiņodes vidusskolā 

8.3.2.2./16/I/001 21509 

Eiropas sociālais fonds Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolā un 

Vaiņodes viduskolā 

8.3.4.0/16/I/001 7501 

Eiropas Savienības 

Izglītības programma 

Erasmus+ 

 

Starpskolu stratēģiskā partnerība "Creative 

Learners, Tomorrow's Entrepreneurs"  

Vaiņodes vidusskolā 

2017-1-ES01-

KA219-

037960_4 

7923 

Nordplus Junior 2018 Starpvalstu – Islandes, Lietuvas, Latvijas – 

projekts Vaiņodes vidusskolā ,,Enhancing 

Emotional Education Through Drama” 

NPJP-

2018/10055 

1727 

Latvijas valsts budžets ,,Latvijas skolas soma” Vaiņodes vidusskolā 2.5.-11-457 3514 

 

2019.gadā pašvaldība piešķīrusi līdzfinansējumu 3300 EUR apmērā pieciem 

nereģistrētu iedzīvotāju grupu projektiem ,,Darīsim paši 2019”. 

Novada dome kā projekta partneris piedalās Kurzemes plānošanas reģiona realizētajā 

projektā “Kurzeme visiem” sociālajā jomā. 

 

   Saņemti transferti (valsts finansējums) daļai no Eiropas Savienības politiku 

instrumentu finansētajiem projektiem 2020.gadā uz 31.12.2019 - 38656 EUR. 

 

7. Zembilances saistības 

 

   Finanšu pārskata zembilancē reģistrētas pašvaldības iespējamās saistības, kas radušās 

pagātnes notikumu rezultātā, bet to iestāšanās vai neiestāšanās atkarīga no viena vai 

vairāku tādu nākotnes notikumu notikšanas vai nenotikšanas, kurus budžeta iestāde 

pilnībā nevar kontrolēt.  

   7.1. Pašvaldībā šādas saistības ir galvojumi trijiem aizņēmumiem – divām 

kapitālsabiedrībām un vienai fiziskai personai. Kapitālsabiedrībai SIA ,,RAS 30”  

(iepriekš SIA ,,Liepājas RAS”) galvojums aizņēmumam dolāros, valūtas kurss norādīts 

atbilstoši likuma Par grāmatvedību 5.pantā noteiktajam – Eiropas Centrālās bankas 

publicētais euro atsauces kurss 2019.gada 31.decembra dienas beigās – 1.12340. 

Galvojums SIA ,,Priekules slimnīca” euro valūtā. 

   2019.gadā samazinājies kapitālsabiedrībām sniegto galvojumu apmērs sakarā ar 

kapitālsabiedrību aizņēmumu veikto atmaksu, galvojums studiju maksai arī nedaudz 

samazinājies, jo 2019.gada jūlijā iestājies galvotā aizņēmuma atmaksas termiņš. 

Galvojumu kopsumma uz 31.12.2019. - 5318 EUR: 

Posteņa nosaukums Summa EUR 

Sakarā ar Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumu no 2009.gada  –

galvojums SIA ,,RAS 30” (SIA ,Liepājas RAS’’) - ar atmaksas beigu 

termiņu 04.01.2022. 

1112 

Projekta ,,Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras efektivitātes 

paaugstināšana SIA ,,Priekules slimnīca’’ īstenošanai - ar atmaksas beigu 

termiņu 20.12.2024. 

2976 

Studiju maksai Rīgas Stradiņa universitātē galvojums fiziskai personai – ar 

atmaksas sākuma termiņu 15.07.2019. līdz 16.06.2029. 

1230 
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7.2. Zembilances saistībās uzrādītas nākotnes saistības saskaņā ar līgumiem, kas 

noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu 

finansētajiem projektiem. Saistību summa norādīta aptuveni – 192222 EUR, jo uz 

finanšu pārskata datumu 31.12.2019. nav pietiekams dokumentāls pamatojums saistību 

vērtības precīzai noteikšanai. 

 

Projekti, kas īstenojami 2020.gadā: 
Finansētājs Projekta nosaukums Identifikācijas Nr. 

ESF Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs  īstenošanai Vaiņodes vidusskolā 

8.3.5.0/16/I/001 

ESF Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai  

Vaiņodes vidusskolā 

8.3.2.2./16/I/001 

ESF Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolā 

8.3.4.0/16/I/001 

ERASMUS+ Starpskolu stratēģiskā partnerība "Creative Learners, 

Tomorrow's Entrepreneurs"  Vaiņodes vidusskolā 

2017-1-ES01-KA219-037960_4 

ELFLA Avota iztekas labiekārtošana Joda dambī 19-02-AL13-A019.2203-000010 

ELFLA 
Vaiņodes novada pašvaldības Vaiņodes pagasta 

teritorijā esošā autoceļa "Vītoliņi- Lielkalni" pārbūve 
19-02-A00702-000055 

ERAF 
Uzņēmējdarbības attīstība Vaiņodes novadā atbilstoši 

pašvaldību attīstības programmā noteiktajai teritorijas 

ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo 

uzņēmēju un iedzīvotāju vajadzībām 

3.3.1.0/18/I/008 

Nordplus 

Junior 2018 

Starpvalstu – Islandes, Lietuvas, Latvijas – projekts 

Vaiņodes vidusskolā ,,Enhancing Emotional Education 

Through Drama” 

NPJP-2018/10055 

 

8. Informācija par pašvaldības budžetu 

8.1.   Budžeta izstrādāšanas un klasifikācijas principi. 

   Pašvaldības budžets ir novada domes finansiālās darbības pamatdokuments un 

finanšu 

instruments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic 

ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar finansiālajām iespējām. 

Gadskārtējais pašvaldības budžets ir dokuments, kurš noformēts un apstiprināts kā 

Vaiņodes novada pašvaldības saistošie noteikumi. 

   Pašvaldības budžets ir izstrādāts saskaņā ar noteikumiem ,,Par Vaiņodes novada 

pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”, kas apstiprināti 

Vaiņodes novada domes sēdē 2018.gada 18.decembrī (prot.Nr.17, 29.punkts). 

   Pašvaldībai ir pamatbudžets, speciālais budžets (līdz 2019.gadam ieskaitot) un 

ziedojumu/dāvinājumu budžets, kurus izstrādā saskaņā ar naudas plūsmas principu, 

atbilstoši ieņēmumu avotiem, ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai pēc 

funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām. Budžeta izdevumu finansēšanas avoti 

ir plānotie gada ieņēmumi, līdzekļu atlikums no iepriekšējā gada un aizņēmumi. 

   Sagatavojot 2019.gada pārskatu, speciālā budžeta atlikums iekļauts pamatbudžetā 

145007 EUR vērtībā, saskaņā ar likuma “Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu 

vadību” 3. panta iekļauto normu ievērošanu, kas nosaka, ka pašvaldību budžeti sastāv 

no pamatbudžeta un ziedojumiem un dāvinājumiem. 

   Budžeta izpildes dati norādīti saskaņā ar normatīvajiem aktiem: 

 Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.1032 “Noteikumi par 

budžetu ieņēmumu klasifikāciju’’; 
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 Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.1031 “Noteikumi par 

budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”; 

 Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumi “Noteikumi par budžetu 

izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām”; 

 Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumi Nr. 875 “Noteikumi par 

budžetu finansēšanas klasifikāciju’’. 

      Gan pamatbudžets, gan speciālais budžets sastāv no trīs daļām – ieņēmumu, 

izdevumu un finansēšanas daļām. 

      Pašvaldības budžeta periods ir gads, sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī. 

8.2.Informācija par budžeta izpildi 

   Kopbudžeta izpildi veido apkopojot datus par visiem budžetiem (diagramma Nr.1). 

   Pašvaldības konsolidētais 2019.gada budžets (pamatbudžets, speciālais budžets, 

ziedojumu/dāvinājumu budžets) ietver tikai iestādes ,,Vaiņodes novads’’ budžetu. 

Salīdzinot datus ar 2018.gada konsolidēto budžetu, kurā bija ietverta konsolidētā 

iestāde Vaiņodes internātpamatskola (likvidēta 15.06.2018.), iegūtā informācija ir 

relatīva.  

 

Pašvaldības budžeta ieņēmumi, izdevumi un finansiālā bilance par 2018. un 

2019. gadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramma Nr.1 
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8.2.1. IEŅĒMUMI 

 

   Vaiņodes novada pašvaldības budžeta ieņēmumus 2019.gadā 3879568 EUR apmērā 

veido  

 nodokļu ieņēmumi – 35.8% no ieņēmumu kopējā apjoma – ienākuma nodokļi, tas ir, 

iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1183871 EUR, īpašuma nodokļi 183855 EUR un 

neliela daļa dabas resursu nodokļa ieņēmumi 21217 EUR;  

 nenodokļu ieņēmumi – 4.1% - valsts (pašvaldības) nodevas 1815 EUR, ieņēmumi 

no pašvaldības īpašuma pārdošanas 150463 EUR un  pārējie nenodokļu ieņēmumi 

9182 EUR, vislielākais palielinājums – par 19.2% ieņēmumu vairāk nekā iepriekšējā 

gadā;  

 transfertu ieņēmumi – 49.1% veido lielāko daļu budžeta ieņēmumu, tas ir, no valsts 

budžeta saņemtās mērķdotācijas izglītības funkciju nodrošināšanai, Eiropas 

Savienības līdzfinansētu investīciju un citu projektu īstenošanai un dotācija no 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, kopā valsts transferti 1739064 EUR,  neliela 

daļa no pašvaldību budžetiem savstarpējo norēķinu kārtībā saņemtie maksājumi par 

izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 16270 EUR, kā arī speciālā budžeta 

atlikums, kas iekļauts pamatbudžetā 145007 EUR.  

 ieņēmumi no  maksas pakalpojumiem – 10.9% - 423304 EUR veido ieņēmumi no 

ēdināšanas pakalpojuma iestādēs, ieņēmumi no īres un komunālajiem pakalpojumiem, 

no klientu uzturēšanās sociālā atbalsta centrā “Vaiņode”, no siltumenerģijas piegādes 

komersantiem un citi ieņēmumi par pārējiem pakalpojumiem. 

2019.gadā kopējā ieņēmumu summa 4054984 EUR ir par 4.3% mazāka nekā 

2018.gadā (diagramma Nr.2). 

 

Posteņa nosaukums 2019.gads 2018.gads Izmaiņas 

(+,-) 

EUR 

Izmaiņas % 

Nodokļu ieņēmumi 1388943 1289800 +99143 +7.7 

Nenodokļu ieņēmumi 160470 134664 +25806 +19.2 

Maksas pakalpojumi 423304 423800 -496 -0.1 

Transferti 1905291 2205120 -299829 -13.6 

Ziedojumi/dāvinājumi 1560 1600 -40 -2.5 

KOPĀ 3879568 4054984 -175416 -4.3 

 

Kā katru gadu, vienā no lielākajiem ieņēmumu posteņiem – nodokļu ieņēmumi – 

palielinājumu dod saņemtais iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas ir par 103395 EUR 

jeb 7.7% vairāk saņemts 2019.gadā nekā iepriekšējā gadā. 

Liels ieņēmumu īpatsvars ir transfertu ieņēmumiem, bet salīdzinot ar 2018.gadu 

transfertu ieņēmumu ir mazāk par 13.6%, jo, sakarā ar Vaiņodes internātpamatskolas 

likvidāciju 2018.gadā, mazāks ir saņemto valsts dotāciju apjoms izglītības iestādēm 

2019.gadā. 

Ievērojami palielinājušies nenodokļu ieņēmumi  - par 19.2%, galvenokārt tas ir no 

pašvaldības īpašuma pārdošanas. 
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Izpilde (ieņēmumi EUR) pa ieņēmumu kategorijām par 2018. un 2019. gadu 

 

 

Diagramma Nr.2 

 

8.2.2. IZDEVUMI 

      Vaiņodes novada pašvaldības budžeta līdzekļu apjoms plānots ar likumu noteikto 

pašvaldības funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. Izdevumu segšana 

notiek no pašvaldības pamatbudžetā plānotiem ieņēmumiem un  naudas līdzekļu un 

noguldījumu atlikuma gada sākumā. 2019.gadā izdevumiem sākotnēji (30.04.2019. 

Protokols Nr.5, 14.punkts) kopbudžetā bija plānots 3081821 EUR, tai skaitā, 

pamatbudžetā 3081821 EUR un speciālajā budžetā 92100 EUR; aizņēmumu atmaksai 

104967 EUR, tai skaitā, pamatbudžetā 87723 EUR un speciālajā budžetā 17244 EUR, 

un plānots arī līdzekļu atlikums uz pārskata perioda (gada) beigām  - 294173 EUR, tai 

skaitā, pamatbudžetā 150406 EUR un speciālajā budžetā 143767 EUR. 2019.gadā 

veikti budžeta plāna grozījumi gan ieņēmumu, gan izdevumu sadaļā. Izdevumi plānoti 

un izpilde rādīta sadalījumā pa funkcionālajām (diagramma Nr.3) un ekonomiskajām 

kategorijām (diagramma Nr.4)  atbilstoši normatīvajiem aktiem 
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Izpilde (izdevumi EUR) pa funkcionālajām kategorijām par 2018. un 2019. gadu 

 

 

Diagramma Nr.3 

 

Izdevumu procentuālais sadalījums pēc funkcionālajām kategorijām par 2018. un 

2019.gadu 

Pašvaldības 

konsolidētie 

izdevumi 

EUR 

2018.gads 2019.gads Izmaiņas EUR 

(pieaugums +, 

samazinājums -) 

4 095 108   3 418 216   -776 892 

Funkcionālās 

kategorijas 

%  % Izmaiņas % 

(pieaugums +, 

samazinājums -) 

Izglītība 35.9 35.3 -0.6 
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darbība 

21.4 11.6 -9.8 

Teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana 

15.4 18.6 + 3.2 

Vispārējie valdības 

dienesti 

11.2 12.8 + 1.6 

Sociālā aizsardzība 11.1 14.6 + 3.5 

Atpūta, kultūra un 

reliģija 

3.7 4.1 + 0.4 
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Sabiedriskā kārtība 

un drošība 

1.0 0.8 - 0.2 

Vides aizsardzība 0.3 2.2 + 1.9 

 

   Vislielākais izdevumu samazinājums Ekonomiskajā darbībā – par 9.8% 2019.gadā 

sakarā ar to, ka 2018.gadā tika realizēts vērienīgs ES ELFLA projekts novada grants 

ceļu pārbūvē. 2019.gadā tamlīdzīga apjoma projekti netika īstenoti. 

   Lielākais izdevumu pieaugums Sociālās aizsardzības jomā – par 3.5%, jo 

palielinājies iedzīvotājiem izmaksāto pabalstu apjoms, kā arī vairāk nekā iepriekšējā 

gadā pieaugušas subsīdijas biedrībām un nodibinājumiem. 

 

Izpilde (izdevumi EUR) pa ekonomiskajām kategorijām par 2018. un 2019. gadu 

 

 

Diagramma Nr.4 
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Pašvaldību 

transferti 

181274 31771 +149503 +470.6 

Sociālie pabalsti 105165 90620 +14545 +16.1 

Pamatkapitāla 

veidošana 

71098 694341 -623243 -89.8 

Procentu 

izdevumi 

0 0 0 0 

Subsīdijas un 

dotācijas 

10615 3937 +6678 +169.6 

Nodokļu 

maksājumi 

32065 38183 -6118 -16.0 

Krājumi, 

materiāli, preces 

437587 405048 +32539 +8.0 

Pakalpojumi 399785 457405 -57620 -12.6 

Komandējumi, 

darba braucieni 

15209 31059 -15850 -51.0 

Darba devēja 

VSAOI 

469665 595554 -125889 -21.1 

Atalgojumi 1695753 1745690 -49937 -2.9 

KOPĀ 3523183   4742731   -1219548 -25.7 

    

   2019.gadā izdevumu vislielākais pieaugums pašvaldību transfertos, jo speciālā 

budžeta naudas līdzekļu atlikums pārcelts uz pamatbudžetu. 

   Subsīdiju un dotāciju pieaugums par 169.6% nozīmē,  ka izmaksāts finansējums 

pieciem nereģistrētu iedzīvotāju grupu projektiem ,,Darīsim paši 2019”. Pašvaldība kā 

projekta partneris piedalās Kurzemes plānošanas reģiona realizētajā projektā “Kurzeme 

visiem” sociālajā jomā, dots līdzfinansējums Liepājas reģiona tūrisma un informācijas 

birojam, biedrībai ,,Radi vidi pats” un citām biedrībām. 

   Sociālie pabalsti Sociālās aizsardzības jomā palielinājušies par 16.1%, jo 

maznodrošinātiem iedzīvotājiem pieaugusi nepieciešamība pēc sociāliem pabalstiem. 

   Savukārt, izdevumu samazinājums 2019.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 

vislielākais bija atmaksājot aizņēmumus – par 83.8%. 2018.gadā notika aizņēmuma 

saņemšana un arī atmaksa, kas ņemta ES ELFLA līdzfinansēta projekta realizācijai 

grants ceļu pārbūvei. Šajā sakarā arī ievērojamas izmaiņas pamatkapitāla veidošanā 

salīdzinājumā ar 2019.gadu – samazinājums par 89.8%. 

   Izdevumi komandējumiem un darba braucieniem samazinājušies, jo 2019.gadā 

vidusskolā vairs nebija tik aktīva darbība ERASMUS projektos kā 2018.gadā, kad 

notika daudz mācību braucieni uz ārvalstīm. 

   Samazinājusies ieskaitītā summa darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātām iemaksām par 21.1%  sakarā ar to, ka 2018.gadā ievērojamas summas tika 

izmaksātas Vaiņodes internātpamatskolas atbrīvoto darbinieku atlaišanas 

kompensācijām pēc skolas likvidācijas. 

   Kopējais budžeta izdevumu samazinājums par 25.7% 2019.gadā skaidrojams ar to, 

ka netika īstenoti liela apjoma investīciju projekti un nebija jāiegulda līdzekļi vienas 

izglītības iestādes uzturēšanā. 
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8.3. Budžeta izpilde pa budžetu veidiem un plāns 2020.gadam       

 

   Pašvaldības budžets 2020.gadam izstrādāts saskaņā ar noteikumiem ,,Par Vaiņodes 

novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli” un 

apstiprināts Vaiņodes novada domes sēdē 2020.gada 28.janvārī (prot.Nr.2, 25.punkts).  

   Saskaņā ar likuma “Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību” 3. panta 

iekļauto normu ievērošanu, kas nosaka, ka pašvaldību budžeti sastāv no pamatbudžeta 

un ziedojumiem un dāvinājumiem, pašvaldības budžets 2020.gadam veidots tikai no 

pamatbudžeta un ziedojumu/dāvinājumu budžeta. 

   Kā katru gadu, arī 2020.gadā sākotnēji mērķdotācijas izglītībai gan ieņēmumu, gan 

izdevumu daļā plānotas līdz 31.08.2020. 

 

Posteņa nosaukums 2018.gads 

IZPILDE 

EUR 

2019.gads 

IZPILDE 

EUR 

2020.gads 

PLĀNS 

EUR 

Pamatbudžeta ieņēmumi    

Nodokļu ieņēmumi    

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa 

1080476 1183871 1048435 

Īpašuma nodokļi 188703 183855 157816 

Nodokļi par tiesībām lietot 

atsevišķas preces (DRN) 

  14145 

Nenodokļu ieņēmumi    

Ieņēmumi no uznēmējdarbības un 

īpašuma 

0 1670 1541 

Valsts (pašvaldību) nodevas 2611 1815 1816 

Naudas sodi 20 25 0 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 7145 8167 2580 

Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma 

pārdošanas 

124888 148793 32726 

Maksas pakalpojumi u.c. pašu 

ieņēmumi 

   

Maksas pakalpojumi u.c. pašu 

ieņēmumi 

423800 423304 417932 

Transferti    

Valsts budžeta transferti 1662415 1620047 1647437 

Pašvaldību budžetu transferti 15911 16270 17259 

Transferti pārējie 0 9669 0 

Saņemtie aizņēmumi 133266 0 140000 

KOPĀ Pamatbudžeta ieņēmumi 3639235 3597486 3481687 

Speciālā budžeta ieņēmumi    

Nodokļu ieņēmumi    

Ieņēmumi no dabas resursu 

nodokļa (DRN) 

20621 21217 x 

Transferti    

Valsts budžeta transferti 526794 109348 x 

Saņemtie aizņēmumi 435817 0 x 

KOPĀ Speciālā budžeta ieņēmumi 983232 130565 x 
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Ziedojumu un dāvinājumu 

ieņēmumi 

   

Juridisko personu ziedojumi un 

dāvinājumi naudā 

1600 1560  

KOPĀ ziedojumi/dāvinājumi 1600 1560  

 

Pamatbudžeta izdevumi pēc 

funkcijām 

   

Vispārējie valdības dienesti 458240 440017 493983 

Sabiedriskā kārtība un drošība 40145 26714 27073 

Ekonomiskā darbība 263030 224568 535815 

Vides aizsardzība x X 11700 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

631906 635569 703534 

Atpūta, kultūra 148877 139136 165306 

Izglītība 1469333 1205596 1159771 

Sociālā aizsardzība 455642 497772 564951 

Aizņēmumu atmaksa 205277 87723 107275 

KOPĀ Pamatbudžeta izdevumi 3672450 3257095 3769408 

Pamatbudžeta izdevumi pēc 

ekonomiskām kategorijām 

   

Atalgojumi 1745690 1695753 1703313 

Darba devēja VSAOI 595554 469665 444577 

Komandējumi, darba braucieni 31059 15209 14887 

Pakalpojumi 436403 328548 500811 

Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces 

401954 413737 474857 

Nodokļu maksājumi 32020 29481 37820 

Subsīdijas un dotācijas 3937 10615 8470 

Pamatkapitāla veidošana 96665 64932 330658 

Sociālie pabalsti 90620 105165 115245 

Pašvaldību transferti 31771 36267 31495 

Kapitālo izdevumu transferti 1500 0 0 

Aizņēmumu atmaksa 205277 87723 107275 

KOPĀ pamatbudžeta izdevumi 3672450 3257095 3769408 

Speciālā budžeta izdevumi pēc 

funkcijām 

   

Ekonomiskā darbība 612845 86598 x 

Vides aizsardzība 13525 14924 x 

Aizņēmumu  atmaksa 442346 17244 x 

KOPĀ speciālā budžeta izdevumi 1068716 118766 x 

Speciālā budžeta izdevumi pēc 

ekonomiskām kategorijām 

   

Pakalpojumi 21000 70583 X 

Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces 

1531 22189 x 

Nodokļu maksājumi 6163 2584 x 

Pamatkapitāla veidošana 597676 6166 x 
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Aizņēmumu atmaksa 442346 17244 x 

KOPĀ Speciālā budžeta izdevumi 1068716 118766 x 

Ziedojumu un dāvinājumu 

izdevumi pēc funkcijām 

   

Sporta pasākumi 1063 1597  

Izglītība 500 718  

KOPĀ ziedojumu/dāvinājumu 

izdevumi 

1563 2315  

Ziedojumu un dāvinājumu 

izdevumi pēc ekonomiskām 

kategorijām 

   

Pakalpojumi  654  

Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces 

1563 1661  

KOPĀ ziedojumu/dāvinājumu 

izdevumi 

1563 2315  

 

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramma Nr.5 

 

 

Nodokļu
ieņēmumi

Nenodokļu
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PAMATBUDŽETA IZDEVUMI pēc funkcionālām kategorijām 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramma Nr.6 
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PAMATBUDŽETA IZDEVUMI pēc ekonomiskajām kategorijām 

 

 

 

Diagramma Nr.7 
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SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramma Nr.8 
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SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI pēc funkcionālām kategorijām 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramma Nr.9 
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SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI pēc ekonomiskajām kategorijām 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramma Nr.10 
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ZIEDOJUMU / DĀVINĀJUMU IEŅĒMUMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramma Nr.11 
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ZIEDOJUMU / DĀVINĀJUMU IZDEVUMI pēc funkcionālām kategorijām 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramma Nr.12 
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ZIEDOJUMU / DĀVINĀJUMU IZDEVUMI pēc ekonomiskajām kategorijām 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramma Nr.13 

 

   Pašvaldības 2019.gada budžeta izpilde analizēta un sasniegtie darbības rezultāti 

norādīti šajā Publiskajā pārskatā, kas pēc pārskata gadam sekojošā gada 1.jūlija būs 

publicēts Vaiņodes novada pašvaldības mājas lapā un ar to iespējams iepazīties arī uz 

vietas domes grāmatvedībā. 

 

 

Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 

 

 

  

Atalgojumi

Darba
devēja
VSAOI,

pabalsti un
kompens.

Mācību,
darba

braucieni,
komandēj

umi

Pakalpoju
mi

Krājumi,
materiāli,
energores

ursi,
preces

Nodokļu
maksājumi

Pamatkapi
tāla

veidošana

2018.g. 0 0 0 0 1563 0 0

2019.g. 0 0 0 654 1661 0 0

0

1000

2000



31 

 

Vaiņodes novada pašvaldības 

Īpašumu reģistrēšana Zemesgrāmatā (EUR)  
       

 

Īpašuma raksturojums 

Bilances (atlikusī) 

vērtība īpašumiem, 

kuri jāieraksta 

zemesgrāmatā 

(EUR) 

Bilances (atlikusī) 

vērtība īpašumiem, 

kuri ir ierakstīti 

zemesgrāmatā 

(EUR) 

Bilances (atlikusī) 

vērtība īpašumiem, 

kuri nav ierakstīti 

zemesgrāmatā 

(EUR)  

 Zeme 1071786 370040 701746  

 Ēkas 3382251 1483834 1898417  

 Būves 980982 980982 86108  

 Dzīvokļi 222528 186012 36516  

 Kopā: 5657547 3020868 2722787  
 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 Bilancē uzrādītā zeme (ha)    

       

 Īpašuma veids Apjoms (ha)    

 Zeme 1467    

 Mežaudzes 255    

 Kopā: 1722    
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Nekustamā īpašuma sadalījums pa veidiem (atlikusī vērtība EUR uz gada beigām)  
       

 
Nosaukums 2018 2019 

 

 Dzīvojamās ēkas 291318 222528  

 Nedzīvojamās ēkas 2433662 3382251  

 Transporta būves 1101039 980982  

 Zeme zem ēkām un būvēm 395190 377612  

 Kultivētā zeme 469156 467109  

 Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 124801 126381  

 Pārējā zeme 104189 100684  

 Inženierbūves 1658697 599173  

 Pārējais nekustamais īpašums 375035 314262  

 Kopā: 6953087 6570982   
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Pašvaldības  lietojumā un īpašumā esošās zemes sadalījums pa lietošanas veidiem (ha)  

       

 Nosaukums ha    

 Ceļi 181    

 LIZ 834 (Lauksaimniecībā izmantojamā zeme)  

 Meži 208    

 Zem ēkām un būvēm 96    

 Zem  ūdeņiem 81    

 Pārējās zemes 67 
(parki, kapsētas, derīgie izrakteņi, 

elektropārvades līnijas)  

 Kopā: 1467    
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3. PERSONĀLS 
                 

Vaiņodes novada pašvaldības iestāžu darbinieku skaits pa mēnešiem un vidēji mēnesī  

2019.gadā.  
 

2019 
Darbinieku skaits 

Kopā 

Mēnesis Vīrieši Sievietes 

1 79 195 274 

2 76 195 271 

3 73 195 268 

4 70 194 264 

5 70 191 261 

6 70 191 261 

7 71 191 262 

8 71 190 261 

9 71 190 261 

10 71 192 263 

11 71 192 263 

12 71 192 263 

Vidēji 

mēnesī 72 192 264 
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siev. vīr. siev. vīr. siev. vīr. siev. vīr. siev. vīr. siev. vīr. siev. vīr.

pamata 0 0

vispārējā 1 1 1 0 3 3

vid.profesion

.
1 0 1 1

augstākā 2 1 4 3 1 6 5 11

pamata 0 0 0

vispārējā 3 2 1 5 1 6

vid.profesion

.
1 2 1 4 0 4

augstākā 2 2 5 1 17 16 2 8 1 3 51 6 57

pamata 1 1 0 1

vispārējā 1 1 2 1 4 8 1 9

vid.profesion

.
2 2 1 1 5 1 6

augstākā 2 1 2 1 5 1 1 2 11 4 15

pamata 0 0 0

vispārējā 1 1 2 0 2

vid.profesion

.
1 1 1 2 1 3

augstākā 2 2 1 5 0 5

pamata 2 1 1 4 7 1 14 2 16

vispārējā 1 1 3 1 2 2 9 2 7 1 7 1 29 8 37
vid.profesion

.
1 1 4 4 3 4 1 1 14 5 19

augstākā 2 1 1 3 1 4

pamata 0 0 0

vispārējā 2 0 2 2

vid.profesion

.
0 0 0

augstākā 0 0 0

pamata 1 0 1 1

vispārējā 1 1 1 2 1 0 6 6

vid.profesion

.
1 0 1 1

augstākā 0 0 0

pamata 1 1 1 1 1 3 4

vispārējā 1 1 2 0 4 4

vid.profesion

.
1 6 3 1 9 10

augstākā 1 0 1 1

pamata 1 1 1 1 7 9 2 11

vispārējā 2 2 3 1 9 14 3 17

vid.profesion

.
1 3 2 1 6 1 7

augstākā 1 1 0 1

192 72 264

8

9

Vecuma grupas

7

19-29 30-39 40-49

5

6

2

3

4

Profes

.kodu 

grupa

1

70 un virs Kopā 

pēc.pr

of.

Kopā50-59 60-69

Izglītība

Vaiņodes novada pašvaldības iestāžu vidējais nodarbināto skaits 2019.gadā pa vecuma, dzimuma, 

izglītības un amatu grupām.
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Kopsavilkums pēc izglītības līmeņa, vecuma un dzimuma grupām. 

 

 
 

 
 

   23  24  49  90  55  23  264   

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Profesiju grupas: 

1 Vadītāji 

2 Vecākie speciālisti 

3 Speciālisti 

4  Kalpotāji 

5 Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki 

6 Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki 

7 Kvalificēti strādnieki un amatnieki 

8 Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri 

9 Vienkāršās profesijas 

 

  

siev. vīr. siev. vīr. siev. vīr. siev. vīr. siev. vīr. siev. vīr. siev. vīr.

pamata 3 0 1 0 2 3 5 3 7 1 7 1 25 8 33

vispārējā 6 4 5 5 6 5 18 8 16 5 7 1 58 28 86

vid.profesion

.
1 1 1 1 9 1 12 10 8 5 1 1 32 19 51

augstākā 4 4 8 3 22 1 27 7 11 2 5 0 77 17 94

Kopā

19-29 30-39 40-49 Kopā 

pēc.pr

of.

60-69 70 un virs Kopā

Vecuma grupas

Izglītība

50-59

9%
9%

18%

34%

21%

9%

Personāla sadalījums pa vecuma grupām

19-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 un virs
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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU  
 

 

 

   Vaiņodes novada pašvaldība iedzīvotājiem reizi mēnesī izdod bezmaksas informatīvo 

izdevumu-biļetenu “Vaiņodes novada vēstis”, kas drukāts SIA ,,Kurzemes vārds’’ 

tipogrāfijā Liepājā 1100 eksemplāros. Izdevums informē iedzīvotājus par aktualitātēm 

novadā – domē, citās pašvaldības institūcijās un iestādēs, kā arī publicē domes 

lēmumus, pašvaldības saistošos noteikumus, nolikumus, konkursus un citus 

dokumentus. Ir izveidojusies laba sadarbība ar Vaiņodes pasta nodaļas darbiniekiem, 

kas steidzamu informāciju operatīvi var paziņot novada iedzīvotājiem. 

   Katra Vaiņodes novada mājsaimniecība arī 2019.gada nogalē savā īpašumā saņēma 

bezmaksas kalendāru 2020.gadam, kur fotogrāfijās atspoguļotas novada skaistākās 

vietas. 

   Interneta lietotāji vizuālu informāciju var iegūt un apskatīt novada mājas lapā vietnē: 

www.vainode.lv , kur informācija tiek regulāri aktualizēta. Pašvaldība informāciju 

ievieto Vaiņodes novada pašvaldības sociālo tīklu kontos- draugiem.lv, Facebook un 

Twitter. 

 

Darbu turpina Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs, kas atrodas 

Raiņa ielā 23A, Vaiņodē. 

Tajā vienkopus tiek piedāvāti 7 valsts iestāžu – Lauku atbalsta dienesta, Nodarbinātības 

Valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts 

ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts zemes dienesta 

– konsultatīvi klātienes pakalpojumi.  

Klientu apkalpošanas centrā var: 

• Pieteikt noteiktus Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas 

aģentūras pakalpojumus.  

• Saņemt konsultācijas par 7 valsts iestāžu e-pakalpojumiem un praktisku 

palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID viedkartes lasītāju. 

• Saņemt informāciju un palīdzību  - datora, interneta, eID viedkaršu lasītāju 

lietošanu, un konsultatīvo atbalstu. 

 

Vaiņodes novada pašvaldības amatpersonu pieņemšanas laiki: 

 

Visvaldis Jansons, domes priekšsēdētājs VAIŅODĒ 

Pirmdienās         9:00 – 12:00 

Ceturtdienās       9:00 – 12:00 

EMBŪTĒ 

Katra mēneša 1.pirmdienā 

                        13:00 – 17:00 

Oļegs Jurjevs, priekšsēdētāja vietnieks VAIŅODĒ 

Trešdienās       14:00 – 17:00 

Piektdienās        9:00 – 12:00 

EMBŪTĒ 

Pirmdienās        9:00 – 12:00 

Ceturtdienās      9:00 – 12:00 

 

 

 

http://www.vainode.lv/
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Domes administrācijas un pārējo darbinieku e-pasti:  

 

Visvaldis Jansons, priekšsēdētājs.lv priekssedetajs@vainode.lv 

vj.briezi@inbox.lv 

Oļegs Jurjevs, priekšsēdētāja vietnieks olegs.jurjevs@inbox.lv 

Normunds Pāvils, izpilddirektors izpilddirektors@vainode.lv 

Evita Vanaga, izpilddirektora vietniece, jurists kanceleja@vainode.lv  

Vita Barakauska, pārvaldes sekretāre/ arhivārs sekretare@vainode.lv 

arhivars@vainode.lv  

Oskars Zvejs, projektu vadītājs projekti@vainode.lv 

Sandra Ikarte, galvenā grāmatvede gramatvediba@vainode.lv 

Gunta Pupaine, galvenās grāmatvedes vietniece gramatvediba2@vainode.lv 

Aina Švarca, algu grāmatvede aina_svarca@inbox.lv 

Guna Taujēna, zemes lietu speciāliste zeme@vainode.lv 

Mārtiņš Fricsons, sekretārs dome@vainode.lv 

Inese Freiberga, lauku attīstības speciāliste inese.freiberga@llkc.lv 

Daiga Minka, bāriņtiesas priekšsēdētāja vainodes.barintiesa@inbox.lv 

Eva Dolbina, sociālā dienesta vadītāja vainodesd@inbox.lv 

Gundega Šīmane, lietvede dome@vainode.lv 

Edgars Auders, komunālās nodaļas vadītājs komunala.nodala@vainode.lv 

Ilze Strēle, novada tūrisma speciālists turisms@vainode.lv 

novada_vestis@vainode.lv 

Ainārs Pāvils  novada sporta metodiķis metodikis@vainode.lv 

Armands Radzuška, mājas lapas administrators info@vainode.lv 

Oskars Jēkabsons, nekustamo īpašumu speciālists/ 

darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists 

zeme@vainode.lv 

Ilze Ieva Vilne, datu aizsardzības speciālists dati@vainode.lv 

 

 

Pašvaldībā darbojas šādas nevalstiskās organizācijas: 

 

• Vaiņodes novada iniciatīvas grupa 

•  Jauniešu biedrība ,,4U” 

•  Vaiņodes pensionāru apvienība 

•  Vaiņodes invalīdu biedrība ,,Una” 

•  Vaiņodes makšķernieku biedrība 

•  Mednieku sporta klubs ,,Embūte” 

•  Mednieku sporta klubs ,,Vaiņode” 

•  4 draudzes 

  

mailto:priekssedetajs@vainode.lv
mailto:kanceleja@vainode.lv
mailto:sekretare@vainode.lv
mailto:projekti@vainode.lv
mailto:gramatvediba@vainode.lv
mailto:gramatvediba2@vainode.lv
mailto:aina_svarca@inbox.lv
mailto:zeme@vainode.lv
mailto:inese.freiberga@llkc.lv
mailto:vainodes.barintiesa@inbox.lv
mailto:komunala.nodala@vainode.lv
mailto:turisms@vainode.lv
mailto:metodikis@vainode.lv
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5. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

 

 

2020. gada galvenie uzdevumi un pasākumi: 

 

1. Uzlabojot un pilnveidojot pārvaldes struktūru, finansējumu sadali un 

izlietojumu, turpināt strādāt pēc labas pārvaldības principiem pašvaldībā. 

 

2. Izglītībā  

– turpināt atbalstīt Mūzikas un mākslas skolas darbību  

– aktīvi atbalstīt biedrību aktivitātes; 

– veicināt skolas, ģimenes, sabiedrības un pašvaldības aktīvāku dialogu; 

– turpināt visu izglītības iestāžu darbību novadā, pilnveidot to materiālo 

bāzi, nodrošināt interešu pulciņu darbību. 

 

3.    Lauksaimniecībā un uzņēmējdarbībā  

– atbalstīt jebkuru uzņēmējdarbību, lai veicinātu jaunu darbavietu 

radīšanu un sekmētu novada attīstību; 

– turpināt darbu pie novada ceļu infrastruktūras sakārtošanas, tādējādi 

veidojot labvēlīgāku vidi gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējdarbībai; 

– atbalstīt vides sakārtošanas un labiekārtošanas, kā arī sporta, kultūras un 

izglītības jomas pasākumu projektu konkursu ,,Darīsim paši 2020” ; 

– turpināt aktīvi apgūt Eiropas Savienības struktūrfondus un pārrobežu 

sadarbības projektus, atbilstoši fondu piedāvātajām iespējām;  

– atbalstīt ekoloģiski tīras produkcijas ražošanu; 

– atbalstīt bioloģisko un netradicionālo lauksaimniecības virzienu, bet 

nepieļaujot modificēto kultūraugu audzēšanu novadā. 

– Īstenot bijušās dzelzceļa stacijas rekonstrukciju, radot  vietējiem 

uzņēmumiem iespējas nomāt telpas biznesa vajadzībām. 

 

4.  Veselības un sociālajā aprūpē  

             

-   rūpēties par medicīnisko un profilaktisko pakalpojumu pieejamību 

iedzīvotājiem; 

-   attīstīt sociālā atbalsta centra pakalpojumu saņemšanas kvalitāti un 

infrastruktūras uzlabošanu, veicot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu 

un fasādes remontu, lifta izbūve; 

-   veicinot iedzīvotāju sadarbību ar novada Sociālo dienestu, sniedzot 

iedzīvotājiem aktuālu informāciju; 

-  dažādot sociālās palīdzības veidus, iesaistoties Kurzemes plānošanas 

reģiona projektā “Kurzeme visiem” 

                   

5. Tūrismā 

- Izstrādāt tūrisma attīstības plānus, nosakot tajos tūrisma attīstības perspektīvas; 

- Nodrošināt resursus un pasākumus tūrisma attīstībai, kā arī savas teritorijas 

tūrisma iespēju popularizēšanai; 

- Uzlabot un sakārtot tūrisma, atpūtas un publisko infrastruktūru; 

- Attīstīt velo-tūrisma, pastaigu maršrutu un citas aktīvā tūrisma maršrutu 

iespējas Vaiņodes novadā; 
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- Veicināt vietējo iedzīvotāju izpratni par tūrisma nozari, rosināt vēlmi piedalīties 

novada tūrisma attīstībā; 

- Sekmēt un popularizēt amatnieku un mājsaimnieku darbību novadā; 

- Uzņēmēju iesaiste tūrisma plānošanā un attīstībā; 

- Nodrošināt iedzīvotāju, uzņēmēju, pašvaldību darbinieku izpratni par tūrismu, 

vēlmi iesaistīties tūrisma attīstībā; 

- Sekmēt pašvaldības sadarbību ar novada TIC un tūrisma uzņēmējiem; 

- Uzlabot, atjaunināt tūrisma informāciju Vaiņodes novada mājaslapā, 

popularizēt novada tūrisma piedāvājumu sociālajos tīklos; 

- Izdot un piedalīties kvalitatīvu tūrisma bukletu un karšu materiālu izgatavošanā, 

tajos iekļaujot sakoptus, kvalitatīvus, viesmīlīgus un konkurētspējīgus tūrisma 

objektus un pakalpojuma sniedzējus. 

- Sagatavot un iesaistīties tūrisma projektos, lai piesaistītu ES struktūrfondu 

finansējumus un citus finanšu instrumentus. 

- Veidot un apkopot tūrisma statistiku, sekot līdzi tūrisma nozares un tūrisma 

attīstības tendencēm, lai izprastu esošo situāciju un veidotu aktuālus 

piedāvājumus, produktus. 

- Tūrisma darbinieku iesaistīšana un izglītošana (kursi, semināri) dažādās 

Liepājas reģiona aktivitātēs- tūrisma produktu un nišas produktu veidošanu, 

tendencēm tūrisma vidē, iesaistīto pušu sadarbību, iespējamā finansējuma 

identificēšanu un piesaisti; 

- Izdot grāmatu par Vaiņodes novadu laikmetu griežos 

 

 

6. Nodarbinātībā  

- turpināt sadarbību ar Nodarbinātības Valsts aģentūru, iesaistot 

bezdarbniekus algotos pagaidu sabiedriskos darbos, kā arī iesaistot 

skolniekus darbā  skolas brīvlaikā; 

-   veicināt informācijas apmaiņu par piedāvājumu darba tirgū starp novada 

uzņēmējiem un pašvaldību. 

 

 

      7.   Kultūrā un sportā  

                  -   veicināt un atbalstīt pašdarbības kolektīvu veidošanos; 

                  -    turpināt nodrošināt bibliotēkas ar finanšu līdzekļiem grāmatu un preses 

                        izdevumu  iegādei, interneta resursu nodrošināšanai, veicināt mēdiju  

                        pakalpojumu un informācijas tehnoloģiju pieejamību novada  

                        iedzīvotājiem  

  -  saglabāt sporta tradīcijas un veicināt sporta aktivitāšu dažādību, 

      iesaistot dažādas  sociālās un vecuma grupas, kā arī  atbalstīt interešu  

      grupu aktivitātes veselīga dzīves veida popularizēšanai; 

                    -   organizēt sporta un kultūras pasākumus novada iedzīvotājiem; 

                    -   nodrošināt ar transportu pašdarbības kolektīvus dalībai pasākumos  

                         ārpus novada teritorijas; 

                     -  veicināt plašāka mēroga sporta un kultūras pasākumu norisi novadā. 

 

 

8.  Transportā un infrastruktūrā  -  
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- pilnveidot novada ielu un ceļu uzturēšanas sistēmu, regulāri un 

kvalitatīvi veicot ielu, ceļu, trotuāru uzturēšanu un atjaunošanu 

novadā; 

                  -     turpināt sakārtot ielu un laukumu apgaismojumu novadā; 

                  -     nodrošināt transportu pirmsskolas un skolas vecuma bērniem,  

                        nokļūšanai uz pašvaldības mācību iestādēm; 

                  -     strādāt pie valsts līdzekļu piesaistes valsts autoceļam Vaiņode–Priekule  

                         Vaiņodes novada teritorijā;  

- strādāt pie Vaiņodes centra ēku un laukumu labiekārtošanas; 

- rūpēties par sabiedriskā transporta pieejamību iedzīvotājiem; 

- uzlabot daudzdzīvokļu māju ekonomisku apsaimniekošanu; 

- regulāri apsekot novada domes īpašumu tehnisko stāvokli un veikt 

nepieciešamos uzturēšanas darbus; 

- turpināt darbu pie Vaiņodes parka labiekārtošanas; 

- Vaiņodes Mūzikas skolas pagalma rekonstrukcija. 

 

 

 

 

     Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs                                          Visvaldis Jansons 
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Neatkarīgu revidentu ziņojums 

DOKUMENTA DATUMS IR TĀ 
ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS     

      

Vaiņodes novada domei  

Reģ.nr. 90000059071       
  Nr.22 

Atzinums 

Mēs esam veikuši Vaiņodes novada domes (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 
pievienotajā gada pārskatā ietvertā konsolidētā finanšu pārskata revīziju. 

Pievienotais konsolidētais finanšu pārskats ietver: 
o pārskatu par finansiālo stāvokli 2019. gada 31. decembrī (bilance); 

o pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem par gadu, kas noslēdzās 

2019. gada 31. decembrī; 
o pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 

31. decembrī; 
o naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī; 

o finanšu pārskata pielikumu, tai skaitā, finanšu pārskata posteņu skaidrojumu, 

grāmatvedības uzskaites principu aprakstu, gada pārskata sagatavošanas principu 
aprakstu un finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstu.  

Mūsuprāt, pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru 
priekšstatu par Vaiņodes novada domes konsolidēto finansiālo stāvokli 2019. gada 

31. decembrī un par tās darbības konsolidētajiem finanšu rezultātiem un konsolidēto 

naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī, saskaņā ar Ministru 
Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas 

kārtība”. 

Atzinuma pamatojums 

Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mēs veicām revīziju ievērojot Latvijā 
atzītos starptautiskos publiskā sektora revīzijas standartus (turpmāk - ISSAI). Mūsu 

pienākumi, kas noteikti šajos standartos, tālāk izklāstīti mūsu ziņojuma sadaļā 

“Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju”. 

Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas 

standartu padomes izstrādātā Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas 
kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkarības standartu) prasībām un Revīzijas 

pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu 

veiktajai konsolidētā finanšu pārskata revīzijai. Mēs esam ievērojuši arī Revīzijas 
pakalpojumu likumā un Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksā 

(tostarp Starptautiskajos Neatkarības standartos) 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 

Pašvaldības vadība ir atbildīga par citu informāciju. Cita informācija ietver: 
o vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā; 

o budžeta izpildes pārskatu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā. 
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Cita informācija neietver konsolidēto finanšu pārskatu un mūsu revidentu ziņojumu 
par šo finanšu pārskatu. Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas 

uz šo citu informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, 
izņemot to, kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā “Citas ziņošanas prasības saskaņā ar 

Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām”. 

Saistībā ar konsolidētā finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu 
informāciju un, to darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no 

konsolidētā finanšu pārskata vai no mūsu revīzijas gaitā iegūtajām zināšanām un 
vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības. 

Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un 
izpratni par Pašvaldību un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir 

būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir par to ziņot. Mūsu uzmanības lokā nav 

nonākuši nekādi apstākļi, par kuriem šajā sakarā būtu jāziņo. 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām 

Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mūsu pienākums ir arī izvērtēt, vai 
vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija 

noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. Pamatojoties 

vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 

o vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots konsolidētais 

finanšu pārskats, sniegtā informācija atbilst konsolidētajam finanšu pārskatam, un 

o vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 

19. jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.  

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, atbildība par 

konsolidēto finanšu pārskatu 

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

priekšstatu, sagatavošanu saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija 

noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” un par tādu iekšējo 

kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai būtu iespējams sagatavot 

konsolidēto finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas 

neatbilstības. 

Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības 

spēju turpināt darbību, pēc nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, 

kas saistīti ar Pašvaldības spēju turpināt darbību un darbības turpināšanas principa 

piemērošanu, ja vien nav plānota Pašvaldības pievienošana citai pašvaldībai vai 

sadalīšana. 

Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, ir atbildīgas par Pašvaldības 

konsolidēto finanšu pārskata sagatavošanas pārraudzību. 

Revidenta atbildība par konsolidēto finanšu pārskata revīziju 

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

kopumā nesatur kļūdu vai krāpšanas izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt 

revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa 

pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks 

atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai 

kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās 

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

pieņem, pamatojoties uz šo konsolidēto finanšu pārskatu. 
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Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, mēs visā revīzijas gaitā izdarām profesionālus 

spriedumus un ievērojam profesionālo skepsi. Mēs arī:  

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

krāpšanas vai kļūdu dēļ radušās 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 krāpšanas radītas neatbilstības, ir augstāks par kļūdu izraisītu 

neatbilstību risku, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, 

ar nodomu neuzrādītu informāciju, maldinošas informācijas sniegšanu vai iekšējās 

kontroles pārkāpumus; 

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

izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu 

atzinumu par Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti; 

o izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku piemērotību un 

grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību; 

o 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 konsolidētajā 

finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem. Ja šāda informācijas 

konsolidētajā finanšu pārskatā 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; 

o izvērtējam vispārējo konsolidētā finanšu pārskata izklāstu, struktūru un saturu, 

tajā skaitā pielikumā atklāto informāciju un to, vai konsolidētais finanšu pārskats 

patiesi atspoguļo tā pamatā esošos darījumus un notikumus; 

o iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības 

konsolidācijā iesaistīto iestāžu finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par 

konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par Pašvaldības revīzijas vadību, 

pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu 

atzinumu.  

Personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, mēs cita starpā sniedzam 
informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas 

novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kurus mēs 
identificējam revīzijas laikā. 

 
  
SIA „Nexia Audit Advice” 
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