
VADĪBAS  ZIŅOJUMS PAR  
BUDŽETU 2020.GADAM
“Kaunatas  pagastu apvienība” struktūrvienība “Griškānu pagasta pārvalde” 



IEVADS

Šī prezentācija satur informāciju par Rēzeknes novada 
pašvaldības iestādes “Kaunatas  pagastu apvienība” 
struktūrvienības “Griškānu pagasta pārvalde” 2019.gada 
budžeta izpildi, 2020.gada budžeta prognozi, tā 
ieņēmumu un izdevumu daļu, iedzīvotāju skaitu, amatu 
likmju skaitu, uzturēšanas izdevumiem un kapitālajiem 
ieguldījumiem, kas balstīti uz spēkā esošo Rēzeknes 
novada pašvaldības Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un 
novada attīstības programmu.



IEDZĪVOTĀJU 
SKAITS 
PAGASTĀ

Iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2019. - 1863

Iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2020. – 1846

Iedzīvotāju skaits 2020. gada laikā ir samazinājies, 
demogrāfiskā situācija valstī, Rēzeknes novadā un 
Griškānu pagastā ik gadu ir ar negatīvo tendenci, 
lielākā problēma bezdarbs.



BEZDARBA 
LĪMENIS

Bezdarba līmenis 
01.2019. – 124 
cilvēki, 10,3%

Bezdarba līmenis 
2019.gada beigās –
110 cilvēki, 9,2%



IESTĀDES 
BUDŽETS

Plānotie ieņēmumi 2019.gadā - 655144 EUR

Faktiskie ieņēmumi 2019.gadā - 659485 EUR 

t.sk. 8624 EUR, bužeta transferti starp vienas pašvaldības budžeta veidiem, naudas 
līdzekļu atlikums no speciālā budžeta Autoceļu fonds.

Plānotie izdevumi 2019.gadā - 681568 EUR

Faktiskie izdevumi 2019.gadā - 604069 EUR

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas 2019.gadā - 3176  EUR, kopā

Naudas līdzekļu atlikums no nekustamā īpašuma atsavināšanas 2019.gada 
1.janvārī: 0 EUR

Naudas līdzekļu atlikums no nekustamā īpašuma atsavināšanas 2020.gada 
1.janvārī: 0 EUR

Naudas līdzekļu atlikums 01.01.2020 no dzīvojamā fonda apsaimniekošanas: 0 
EUR, t.skaitā īres nauda 0 EUR;



AMATA 
LIKMJU SKAITS 
IESTĀDĒ

Amata likmju skaits iestādē 
01.01.2019.- 34

Amata likmju skaits iestādē 
01.01.2020.- 30

Sakarā ar reformu KPA iestādes 
vienlīdzības principu ievērošanu 
likmju skaits strauji samazinājies



GALVENĀS 
PRIORITĀTES 
2020. GADĀ

1. Attīstīt publisko inženiertehnisko infrastruktūru, uzlabot 
komunālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību (RV12);

projektēšanas (tehnisko projektu izstrādes) darbi 8000 EUR;

asfaltēšanas darbi Sprūževas ciemā 40000 EUR;

gājēju celiņu izbūve Sprūževas ciemā 30000 EUR;

mehanizēta krūmu pļaušanas traktoram piekarama 
mehānisma iegāde 5000 EUR;

pašvaldības autoceļu remontdarbi un materiālu iegāde (24 
ceļa posmi) 47000 EUR;



GALVENĀS 
PRIORITĀTES 
2020. GADĀ

2. Uzlabot izglītības kvalitāti, piedāvājumu un pieejamību, pilnveidot 
izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi (RV2);

apkures katla moduļa uzstādīšana un pieslēgšana pie PII iestādes 15000 
EUR; 

pirmsskolas izglītības iestādes remontdarbi (kosmētiskie remonti) 5200 
EUR, remontdarbu materiālu iegāde 5400 EUR;

pamatlīdzekļu iegāde veļas žāvēšanas iekārtas 2500 EUR, kondicionieris 
virtuvē 900 EUR;

rotaļlietu iegāde 800 EUR;

smilšu iekārtas smilšu nomaiņa 3x300 EUR gadā 900 EUR.



GALVENĀS 
PRIORITĀTES 
2020. GADĀ

3. Uzlabot pašvaldības NĪ 
īpašumu pārvaldi un 
racionālāku to izmantošanu 
(RV5);

NĪ uzmērīšana, novērtēšana, 
ierakstīšana Zemesgrāmatā 
9500 EUR;



GALVENĀS 
PRIORITĀTES 
2020. GADĀ

4. Nodrošināt vides 
aizsardzību, dabas resursu 
saglabāšanu un ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu(RV15);

Janopoles ciema, Romeru 
dzimtas parka 
labiekārtošanas darbi, tilta 
atjaunošana 3000 EUR.



GALVENĀS 
PRIORITĀTES 
2020. GADĀ

5. Attīstīt kultūras nama 
infrastruktūru un materiāltehnisko 
bāzi (RV10);

kultūras nama grimmētavas 
kosmētiskais remonts un piekaramo 
plauktu uzstādīšana 5000 EUR.

Projektora un paceļamo dekorāciju, 
ekrānu stangu iegāde un uzstādīšana 
– 4310 EUR



IEŅĒMUMI 
2019.g., 
PLĀNS 2020.g.

• Naudas atlikums radās sakarā 
ar iepirkumu procedūru izveidi 
KPA ietvaros laika trūkuma dēļ 
ceļu uzturēšanas neapgūtajiem 
pakalpojumiem, silto laika 
apstākļu dēļ mazāk kurinātāju, 
pasūtīto, bet neapgūto NĪ 
uzmērīšanas darbu rezultātā, 
neveikta sniega tīrīšana un ceļu 
kaisīšana gada nogalē.



2.IZDEVUMI 2019.GADĀ, 
PLĀNS 2020.GADAM 
ATBILSTOŠI 
FUNKCIONĀLAJĀM 
KATEGORIJĀM (FK)



IESTĀDES UZTURĒŠANAS IZDEVUMI 
2019.GADĀ, PLĀNS 2020.GADAM



IESTĀDES UZTURĒŠANAS IZDEVUMI 
2019.GADĀ, PLĀNS 2020.GADAM



PLĀNOTIE KAPITĀLIE IZDEVUMI 2020.GADĀ
(t.sk. ES fondu projekti, citi projekti no iestādes 
budžeta)

Viens no būtiskākajiem nosacījumiem, 
lai veicinātu ilgtermiņa mērķa 
sasniegšanu Griškānu pagastā, ir 
noteikt ilgtermiņa prioritātes. Kuras 
sastāv no vidējā termiņa prioritātes 
tās tiek noteiktas, ņemot vērā 
iestādes KPA struktūrvienības 
ikgadējos resursus, iespējas, 
pašreizējo situāciju, kā arī iedzīvotāju 
konsultatīvās padomes ierosinājumus.



IZDEVUMU 
ĪPATSVARS

Visu izdevumu 
apjoms – 406 

EUR/uz 1 iedz.;

Vispārējo 
valdības 
dienestu 

izdevumi - 7 %; 
30 EUR/uz 1 iedz.

Atlīdzības 
īpatsvars kopējā 
budžetā - 39 %;

Iestādes 
administrācijas 

atlīdzības 
īpatsvars kopējā 
budžetā - 5 %; 21 

EUR/uz 1 iedz. 



PLĀNOTAIS 
DARBS AR 
PARĀDU 
PIEDZIŅU

• Parādu summa uz 01.01.2019.: 1502 EUR;

• Parādu summa uz 01.01.2020.: 4339 EUR.

• Iedzīvotāju parāds uz 01.01.2020. sastādīja:

Par komunālo pakalpojumu sniegšanu 1956 EUR; 

Zemes nomas maksas parāds 1048 EUR;

PII ēdināšana 1335 EUR

• Salīdzinot ar iepriekšējo gadu parāds gandrīz trīskārt 
pieauga, tā pamatojums daudzi jaunie noslēgtie NĪ 
nomas līgumi Greiškānu, Janopoles ciemā. Ir plānots 
noslēgt līgumu ar parādu piedziņas firmu. Tiek 
turpināts darbs ar parādniekiem par parādu atmaksu. 

• Sadarbībā ar zemes lietu speciālistu turpināta līgumu 
revīzija, kā arī NĪ apsekošana dabā. 



PLĀNOTAIS DARBS 
PAŠVALDĪBAS 
DZĪVOJAMĀ FONDA 
PĀRVALDĪŠANĀ UN 
APSAIMNIEKOŠANĀ

• Sakarā ar to ka no 2019.gada pašvaldības 
īpašumā nav neviena dzīvokļa, ieguldīt 
pašvaldības līdzekļus privātajā sektorā nav 
iespējams, kā arī sekmēt uzdevumu 
ievērošanu U29 Veicināt ēku sakārtošanu 
un energoefektivitātes paaugstināšanu un 
U30 Attīstīt pašvaldības dzīvojamo fondu 
nav prioritātes tuvākajā laikā, jo tam ir 
atvēlēts tīri informatīvais raksturs.

• Ir veiktas iedzīvotāju sapulces, pārrunas ar 
iedzīvotāju konsultatīvo padomi un 
organizētas tikšanās ar daudzdzīvokļu 
māju vecākiem. Ir nodota informācija, ka 
sava īpašuma atbildība dzīvojamā fonda 
apsaimniekošanas jomā  ir pašu īpašnieku 
ziņā.



PLĀNOTĀ NEKUSTAMĀ 
ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANA



PLĀNOTĀS 
AKTIVITĀTES 
PAŠVALDĪBAS 
ĪPAŠUMU 
IERAKSTĪŠANAI 
ZEMESGRĀMATĀ

• Zemes īpašuma pārdošana 2020g.

• “Atpūta Griškāni 60” 78560010465

• “Atpūta Griškāni 395” 7856001077

• “Meža lauks” 78560030430

• Plānots ierakstīt Zemesgrāmatā: 
78560060554, 78560040460, 78560040262, 
78560040461, 78560040422, 78560060465, 
78560040297, 78560070121, 78560030408, 
78560010393.

• Īpašumu pārdošana būs atkarīga no 
saņemtajiem iesniegumiem, kā arī saistīto 
darba intensitāti ierakstīšanai ZG. Uz doto 
brīdi pamatojoties uz veiktajiem NĪ 
uzmērīšanas darbiem 2019.gadā provizoriski 
plānots veikt 10 NĪ ierakstīšanu ZG un to 
daļēju pārdošanu gada laikā. 



PALDIES PAR UZMANĪBU!
“Kaunatas  pagastu apvienība” 

struktūrvienība “Griškānu pagasta pārvalde” 


