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PAMATINFORMACIJA 
 
 

Pašvaldības nosaukums 

 

Pašvaldības kods saskaņā ar LR 

Administratīvo teritoriju un 

Teritoriālo vienību vienoto 

Klasifikatoru (ATVK) 

 

Novada platība 

Nodokļu maksātāja 

reģistrācijas numurs 

Skrundas novada pašvaldība 

6209000 

 

 

555,39 km2 

 

90000015912 

Adrese Raiņa ielā 11, Skrunda, Skrundas novads, 

LV – 3326 

Domes deputāti Aldis Zalgauckis, Aivars Sebežs, Ivo Bārs, Juris 

Jaunzems, Ainārs Zankovskis, Ivars Grundmanis, Gunta 

Stepanova, Jānis Brūveris, Aivars Rudzroga, Dzintars 

Ankevics, Rihards Valtenbergs, Valdis Pakulis, Andrejs 

Salmins, Valters Farnasts. 

Domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece 
 

Konsolidētajā finanšu 

pārskatā ietverti sekojošu 

iestāžu gada finanšu pārskati 

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

Pārskata periods 
 
01.01.2020 – 31.12.2020 

 

Revidenti: SIA "NEXIA AUDIT 

ADVICE” 

Grēcinieku iela 9-3, Rīga 

LV -1050 

Komercsabiedrības licence 

Nr.134 

Biruta Novika 

Raiņa iela 16-106, Ludza, 

Ludzas novads, LV 5701 

Zvērināta revidente 

Sertifikāta Nr. 106 

 
2020.gadā notikušas 19 domes sēdes (12 kārtējās, 7 ārkārtas), kurās kopā pieņemti 266 lēmumi. 

 

2019.gadā Skrundas novada pašvaldības Domē darbojās šādas komitejas: 

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

- attīstības (vad. Ivars Grundmanis), 

- finanšu (vad. Loreta Robežniece). 

 

2019.gadā Skrundas novada pašvaldībā darbojās šādas komisijas: 

- vēlēšanu komisija, 

- administratīvā komisija, 

- administratīvo aktu strīdu komisija, 

- iepirkumu komisija, 
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- dzīvokļu komisija, 

- pašvaldības dzīvokļu privatizācijas komisija, 

- īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisija, 

- arhīva ekspertu komisija, 

- ceļu fonda komisija, 

- pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisija, 

- Kuldīgas novada un Skrundas novada civilās aizsardzības komisija, 

- bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas komisija Skrundas pirmsskolas izglītības 

iestādē “Liepziediņš”, 

- medību koordinācijas komisija, 

- darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija, 

- pedagogu profesionālās pilnveides programmu saskaņošanas komisija, 

- bērnu un jauniešu nometņu un radošo darbnīcu projektu izvērtēšanas komisija, 

- interešu izglītības jautājumu, programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales kārtības 

komisija, 

- pedagoģiski medicīniskā komisija, 

- starpinstitucionālās sadarbības komisija, 

- komisija atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbiem.  

 

Pašvaldībā patstāvīgi darbojās šādas iestādes un struktūrvienības: 

 

iestādes 

- Skrundas novada pašvaldība, 

- Skrundas vidusskola, 

- Nīkrāces pamatskola, 

- Skrundas pirmsskolas izglītības iestāde “Liepziediņš”, 

- Skrundas mūzikas skola, 

- Skrundas kultūras nams, 

- Bāriņtiesa, 

- aģentūra “Sociālais dienests”, 

- Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs, 

- aprūpes nams “Valtaiķi”, 

- Skrundas pilsētas bibliotēka, 

- Skrundas bērnu bibliotēka, 

- Antuļu bibliotēka, 

- Rudbāržu pagasta bibliotēka, 

- Nīkrāces pagasta bibliotēka, 

- Raņķu pagasta bibliotēka, 

 

struktūrvienības 

- Raņķu pakalpojumu pārvalde (Skrundas novada pašvaldības sastāvā), 

- Rudbāržu pakalpojumu pārvalde (Skrundas novada pašvaldības sastāvā), 

- Nīkrāces pakalpojumu pārvalde (Skrundas novada pašvaldības sastāvā), 

- Būvvalde, 

- Dzimtsarakstu nodaļa, 
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- Pašvaldības policija, 

- Rudbāržu kultūras nams (iestādes “Skrundas kultūras nams” sastāvā), 

- Nīkrāces atpūtas centrs (iestādes “Skrundas kultūras nams” sastāvā), 

- Raņķu atpūtas centrs (iestādes “Skrundas kultūras nams” sastāvā), 

- Nīkrāces pagasta veselības aprūpes punkts (iestādes “Skrundas veselības un sociālās aprūpes 

centrs” sastāvā), 

- Rudbāržu pagasta veselības aprūpes punkts (iestādes “Skrundas veselības un sociālās aprūpes 

centrs” sastāvā), 

- Mākslas studija (Skrundas novada pašvaldības sastāvā), 

- Jauniešu multifunkcionālais iniciatīvu centrs (Skrundas novada pašvaldības 

sastāvā), 

- Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centrs (Skrundas novada pašvaldības sastāvā). 

 

Skrundas novada pašvaldības uzņēmumi: 

- SIA “Skrundas TV”, 

- SIA “Skrundas komunālā saimniecība”. 

 

 Pēc PMLP datiem 2020.gada sākumā novadā dzīvo 4543 iedzīvotāji. Iedzīvotāju skaitam ir 

tendence samazināties. Gada laikā iedzīvotāju skaits samazinājies par 118 iedzīvotājiem. 
 

 

Pēc Skrundas dzimtsarakstu nodaļas datiem 2020.gadā reģistrēti 27 jaundzimušie, kas ir par 

6 mazāk nekā iepriekšējā gadā. Reģistrēti miruši 68 Skrundas novada iedzīvotāji, noslēgtas 33 

laulības. 

Reģistrētais bezdarba līmenis 2020.gada beigās bija 7,8%, sastādot kopējo bezdarbnieku 

skaitu 211 cilvēkus. 

Skrundas novadā ar brīvpusdienām nodrošināti bērni no piecgadīgo grupas līdz 12.klasei. 

Pašvaldība turpinās nodrošināt skolēnu pārvadājumus, saistītus ar izglītības iestāžu apmeklēšanu. 

2020.gadā mācības izglītības iestādēs tika organizētas pārsvarā attālināti, ievērojot valstī noteiktos 

ierobežojumus klātienes mācību norisei saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem. 

Plānveidīgi turpinām sakārtot izglītības iestāžu infrastruktūru. 2020.gadā veikti remontdarbi 

Skrundas vidusskolā, nomainot grīdu un radiātorus sporta zālē, iekārtojot lokālo ventilācijas sistēmu 

ķīmijas klasē. 

Piesaistot valsts budžeta aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai 
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saistībā ar Covid-19 izplatību, veikta seguma atjaunošana – asfaltbetona ieklāšana 3 ielām Skrundas 

pilsētā, atjaunoto ielu kopējais garums 1,35 km. 

Pabeigta jaunas notekūdeņu galvenās pārsūknēšanas stacijas izbūve Kalēju–Parka ielu 

krustojumā, Skrundā. 

Turpinās darbs pie ES struktūrfondu līdzekļu piesaistīšanas 2 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

siltināšanai Rudbāržos, no kurām 1 daudzdzīvokļu māja ir saņēmusi „Altum” programmā iesniegtā 

projekta apstiprinājumu, bet pie otras mājas projekta pieteikuma vēl turpinās papildus informācijas 

sagatavošana un sniegšana „Altum” programmai, lai palielinātu ēku energoefektivitāti un samazinātu 

enerģijas patēriņu, vienlaikus samazinot maksu par patērēto siltumenerģiju. 

Pabeigti remontdarbi un nodotas ekspluatācijā telpas Liepājas ielā 5, Skrundā, kur izvietots 

Skrundas komunālās saimniecības birojs. 

Pabeigta būvprojekta izstrāde Skrundas autoostas pārbūves projektam un šobrīd notiek 

sagatavošanās būvdarbu uzsākšanai. 

Ceļu un ielu uzturēšanā finanšu līdzekļi 2020.gadā saglabājušies iepriekšējā gada līmenī, 

finanšu līdzekļu apjoms ļauj veikt ikdienas uzturēšanas darbus. Rūpīgi izvērtējot ceļu stāvokli, 

novadā plānveidīgi tiek sakārtoti ceļu segumi. Norit priekšdarbi 3 ielu asfaltbetona seguma 

atjaunošanai Skrundā un 1 ielas seguma atjaunošanai Jaunmuižā, kā arī ūdensvada un kanalizācijas 

izbūvei 1 ielā Skrundā līdz ar ielas seguma atjaunošanu. 

Lai investīciju piesaisti padarītu aktīvāku un plānveidīgu, kā arī efektīvāk izlietotu pieejamos 

ierobežotos finanšu līdzekļus, turpinās sadarbība ar LIAA un biznesa inkubatoru Kuldīgā. 

Novada uzņēmējiem un zemnieku saimniecībām sadarbībā ar valsts iestādēm tikuši organizēti 

atbalsta semināri par iespējām ES finanšu līdzekļu piesaistei un banku atbalsta programmu 

īstenošanai, kā arī individuālas konsultācijas un izstāžu apmeklējumi. 

Turpināta sadarbība ar Taipejas misijas pārstāvniecību Latvijā, kā arī ar citiem ārvalstu un 

vietējiem investoriem par iespējām piesaistīt invetīcijas Skrundas pilsētai un novadam, lai šeit 

izveidotu ražotnes un labi apmaksātas darba vietas. 

Sadarbībā ar Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un Jaunsardzes centru uzsākta Kalpaka 

takas tūrisma maršruta izveide. Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centra (TUAC) vadībā norit 

darbs pie militārā mantojuma un autoorientēšanās tūrisma maršrutu izstrādes novadā, uzstādītas 

norādes un informācijas stendi pie novadā nozīmīgiem tūrisma apskates objektiem, kā arī norādes 

laivotājiem maršrutā pa Ventas upi. 

Turpinājās sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana ģimenēm ar bērniem un ģimenēm, 

kurās aug bērns invalīds, un personām ar garīga rakstura traucējumiem. 

Lai kvalitatīvāk un efektīvāk sniegtu sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, kā arī 

veiksmīgāk organizētu sociālo darbinieku darbu, Skrundas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais 

dienests” turpina pakalpojumu pilnveidošanu Nīkrācē, izmantojot saieta nama telpu iespējas. 

Pieaug pieprasījums pēc veselības un veco ļaužu aprūpes. Atbalstu senioru dzīves 

atvieglošanai turpina sniegt sociālais pakalpojums “Aprūpe mājās”, kas deleģēts Latvijas Samariešu 

apvienībai. 

Projekti ar ārējo finansējumu: 

- LAD LEADER projekts “Teritorijas labiekārtošana gar Ventas upi Skrundā”, 
- LAD LEADER projekts “Deportācijas piemiņas vagona un tā ekspozīcijas atjaunošana”, 
- LAD LEADER projekts “Ģērbtuves un rekvizītu uzglabāšanas telpas izbūve pie brīvdabas 

skatuves Sudmalnieku birzī, Raņķos”, 

- LAD LEADER projekts Pludmales volejbola laukumu pamatlīdzekļu iegāde”, 

- Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmā uzsākts projekts – “Solis uz priekšu”, 

- LAD Zivsaimniecības fonda projekts „Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai 

Skrundas novadā”, 

- LAD Zivsaimniecības fonda projekts „Papildaprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai 

Skrundas novadā”, 

- Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmā realizēti projekti – “Dabas tūrisms visiem” 

(UniGreen) un “Apmeklē Ventas upi” (ViVa), 

- Veselības veicināšanas pasākumi Skrundas novadā 1.kārta, 
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- Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma “Valsts administrācija”, Projekts 

"Pieredzes apmaiņa starpnozaru sadarbībā starp valsts un civilo sektoru", 

- Projekta konkurss “Meža dienas 2020”, 

- Eiropas Vietējās solidaritātes dienas 2020, 

- Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros pabeigts grants 

ceļu pārbūves projekts, pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, 

- Turpinājās priekšdarbi ēku pārbūves uzsākšanai projektā “Pakalpojumu 

infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas (DI) plānu īstenošanai Skrundas novada Nīkrāces 

pagastā, kur tiks izveidots grupu dzīvoklis 6 personām, organizētas specializētās darbnīcas 9 

personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) un tiks pilnveidots dienas centrs 10 personām ar 

GRT, 

- Jauniešu projekts “PUMPURS - Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai”, 
Veiksim pasākumus pašvaldības sniegto pakalpojumu uzlabošanā.
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FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 
 

 

Skrundas novada pašvaldības 2020.gada konsolidētā budžeta izpildes skaidrojums 

 

 Pamatbudžets 

 

Ieņēmumu daļa 

 

     2020.gadā  pamatbudžeta ieņēmumi   sastāda  6 937 186 EUR,  kas salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata 

gadu ( 6 253 961 EUR ) palielinājušies par 683 225 EUR , jeb 10,93 %. 

 

Grafiks Nr.1 

 “2020.gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde salīdzinājumā ar  2019.gadu.” 

 

 
      
 Kā redzams grafikā Nr.1  “2020.gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde salīdzinājumā ar 2019.gadu”,  tad 

2020.gadā : 

 

 samazinājušies  ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa par  

158 241 EUR, jeb 7,66%; 

 samazinājušies ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumiem par 32 178 EUR, jeb 

7,8%; 

 samazinājušies ieņēmumi no nodokļiem par pakalpojumiem un precēm, konkrēti – dabas reursu 

nodokļa ieņēmumi – par 8 160 EUR, jeb 53,2%. Šo nodokli administrē Valsts ieņēmumu dienests 

un pašvaldībai nav zināmi samazinājuma iemesli; 

 samazinājušies  nenodokļu ieņēmumi par 172 982 EUR, jeb 55,5%, tai skaitā ieņēmumi no mežu 

īpašuma pārdošanas samazinājušies par 165 800 EUR, zemes īpašuma pārdošanas- par 8 959 EUR, 

savukārt ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas palielinājušies par  476 EUR; 
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 ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem palielinājušies ļoti nebūtiski 

– par 4 859 EUR, jeb 1,32%; 

 par 27 642 EUR, jeb 56,03% samazinājušies ieņēmumi no valsts budžeta daļēji finansēto 

atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transfertiem, jo 2020.gadā 

samazinājies projektu partneru atmaksāto transfertu summu apjoms par realizētajiem projektiem; 

 ieņēmumi no valsts budžeta transfertiem palielinājušies par 1 162 191 EUR, jeb 40,89%, tai skaitā 

- pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti mērķdotācijām palielinājušies par 47 480 EUR, jeb 

4,29%; 

- no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības projektu līdzfinansēšanas pasākumiem – par  914 343 EUR, jeb 100%,  

kur lielāko ieņēmumu pieauguma daļu sastāda  Lauku atbalsta dienesta atmaksa par 2019.gadā 

Skrundas novadā  veikto grants ceļu rekonstrukcijas projektu, 

- par 200 368 EUR, jeb 12,24% palielinājušies dotācijas ieņēmumi no pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda; 

 ieņēmumi no  pašvaldību  budžetu transfertiem  samazinājušies par      

84 622 EUR, jeb 45,44%, tai skaitā samazinājums 85 831 EUR apmērā saistīts                

            ar speciālā budžeta līdzekļu atlikuma integrēšanu pamatbudžetā  uz  

             01.01.2020., ieņēmumi no citu pašvaldību budžeta transfertiem palielinājušies     

             nebūtiski -par 1 209 EUR.  

 

Izdevumu daļa 

 

  Kopējie pamatbudžeta izdevumi   2020.gadā sastāda 5 690 965 EUR, kas ir par  3 183 968 EUR, jeb 

35,88  % mazāk nekā iepriekšējā gadā ( 8 874 933 EUR). 

 

Grafiks Nr.2  

“2020.gada pamatbudžeta izdevumu izpilde atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kategorijām 

salīdzinājumā ar 2019.gadu” 
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 Kā redzams grafikā Nr.2 “2020.gada pamatbudžeta izpilde atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas 

kategorijām salīdzinājumā ar 2019.gadu”, tad 2020.gadā : 

 

 palielinājušies  izdevumi atlīdzībai par  74 524 EUR, jeb 2,5% un tas saistīts ar pedagogu 

atalgojuma pamatlikmes pieaugumu no 2020.gada 1.septembra. Par  5 179 EUR pieaugusi atlīdzība 

Skrundas sociālā dienesta darbiniekiem. Pārējo darbinieku atalgojums 2020.gadā palicis nemainīgs; 

 

 par 330 690 EUR, jeb 16,82% samazinājušies izdevumi preču un pakalpojumu iegādei, tai skaitā 

komandējumu izdevumi samazinājušies par 30 498 EUR, jo saistībā ar   Covid-19 pandēmiju , 

netika realizēti plānotie skolu ārvalstu braucieni ERASMUS+ programmu ietvaros; izdevumi par 

pakalpojumiem samazinājušies par 275 608 EUR. Ja iestāžu ikdienas uzturēšanas izdevumi 

palikuši iepriekšējā līmenī , tad lielāko izdevumu samazinājumu dod ar Covid-19 pandēmiju 

saistītie ierobežojumi – nenotika plānotie kultūras pasākumi kultūras namos un bibliotēkās, nenotika 

plānotie sporta pasākumi, netika realizēti vairāki jauniešu centra projekti, nenotika skolēnu 

ekskursijas, tā ietaupot līdzekļus paredzētajiem transporta izdevumiem. Izdevumi preču iegādei 

samazinājušies par 23 739 EUR, jeb 4,3% , kas ir nebūtisks samazinājums attiecībā pret iepriekšējo 

gadu; 

 

 pašvaldības aizņēmumu procentu nomaksai izdevumi palielinājušies par   

4 393 EUR, jeb 100 %. Ja 2019.gadā visu aizņēmumu procentu likme bija 0%, tad 2020.gadā 

mainīgā procentu likme pieauga līdz 0,25%; 

 

 izdevumi dotācijām pieauguši par 179 929 EUR, jeb 100% un tas saistīts ar to, ka 2020.gadā 

noslēgts deleģēšanas līgums ar pašvaldības kapitālsabiedrību par pašvaldības autonomo funkciju 

veikšanu. Iepriekšējā gadā šīs funkcijas tika apmaksātas kā pakalpojumi; 

 

 izdevumi sociālajiem pabalstiem pieauguši par 1 174 EUR, jeb 0,7%. Lielākais pieaugums 6 815 

EUR apmērā saistīts ar sabiedriskajos darbos nodarbināto personu pabalsta palielināšanos un, 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem, pašvaldības maksājumiem bijušajam pagasta priekšsēdētājam, 

savukārt   2 248 EUR apmērā samazinājies izmaksāto naudas balvu apjoms, bet par 3 973 EUR, jeb 

2,83% samzinājušies Skrundas sociālā dienesta izmaksātie pabalsti; 
 

 uzturēšanas izdevumu transferti samazinājušies par 90 687 EUR, jeb 45,04%.  

Par 7 871 EUR, jeb 7,02% ir samazinājušies transferti citām pašvaldībām, par 85 831 EUR, jeb 

100%  salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir samazinājies speciālā budžeta līdzekļu atlikums , kas 

2019.gada beigās tika integrēts pamatbudžetā. Par vairāk kā 100%, jeb 2 235 EUR pieaugusi 

pašvaldības atmaksa valsts budžetam; 
 

 pamatkapitāla veidošanas izdevumi samazinājušies par  3 022 682 EUR,  jeb 85,11%. Ja 

2019.gadā pašvaldība īstenoja divus vērienīgus investīciju projektus- viens no tiem bija ES 

finansētais projekts lauku grants ceļu rekonstrukcijai, kurā tika ieguldīti 1,3 miljoni euro, bet otrs 

pašvaldības  projekts –  2018.gadā uzsāktā pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” 

rekonstrukcija un pārbūve  , kura  tika pabeigta 2019.gadā , ieguldot vēl 2,1 miljonu euro, tad 

2020.gadā lielākais investīciju projekts bija Pērkona, Upes un Klusās ielas Skrundā asfaltbetona 

seguma atjaunošana 160 tūkstošu euro apmērā. 
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Grafiks Nr.3 

 “2020.gada pamatbudžeta izpilde atbilstoši funkcionālajām kategorijām salīdzinājumā ar 2019.gadu.” 

 

 
 

Kā redzams grafikā Nr.3 “2020.gada pamatbudžeta izpilde atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

salīdzinājumā ar 2019.gadu” , tad 2020.gadā izdevumi: 

 

 vispārējiem valdības dienestiem palielinājušies par  3 161 EUR, jeb 0,48%. Palielinājums ir 

nebūtisks, saistīts ar pašvaldības parāda darījumu – aizņēmumu procentu pieaugumu; 

 

 sabiedriskās kārtības un drošības izdevumi 2020.gadā palielinājušies par 30 350 EUR, jeb 

29,3%. Pieaugumu rada pamatkapitāla veidošana  pašvaldības policijai , kas projekta  “Zivju 

resursu aizsardzība Ventas upē” ietvaros iegādājās kvadriciklu, motorlaivu, nakts redzamības 

kameru un citus patrulēšanas līdzekļus; 

 

 ekonomiskās darbības izdevumi palielinājušies par  20 900 EUR, jeb  

           23,48 %. Palielinājums saistīts ar Valsts nodarbinātības aģentūras programmā      

           nodarbināto bezdarbnieku skaita palielinājumu, kā rezultātā pieauga                   

           izmaksājamo bezdarbnieku stipendiju apjoms (+ 6 206 EUR),  izdevumi   

 jaunizveidotajai struktūrvienībai - Tūrisma un Uzņēmējdarbības atbalsta centram ( + 11 677 EUR ) , kā arī  

īstenotā reemigrācijas projekta izdevumi 8 341 EUR apmērā, savukārt būvvaldes izdevumi 2020.gadā 

nedaudz samazinājušies; 

 

 teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā izdevumi samazinājušies par  

1 177 674  EUR, jeb 50,23 %. Lielāko samazinājumu rada pamatkapitāla veidošanas izdevumi – 

1 062 900 EUR apmērā. 2019.gadā tika realizēts lauku grants ceļu rekonstrukcijas projekts 1,3 

miljonu euro apmērā, 2020.gadā šādu apjomīgu projektu nebija. Lielākais investīciju ieguldījums 

bija asfaltbetona seguma  ieklāšana 3  Skrundas pilsētas ielām par kopējo summu 0,16 miljoni euro. 

Par 205 625 EUR samazinājušies izdevumi par precēm un pakalpojumiem, taču kā minēts iepriekš, 
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daļēji tas saistīts ar norēķinu kārtības maiņu ar pašvaldības kapitālsabiedrību, pakalpojumu 

apmaksas vietā piešķirot dotāciju pašvaldības autonomo funkciju izpildei; 

 

 veselības jomā izdevumi samazinājušies par 2 771 EUR,  jeb 0,99 % un ir nebūtiski salīdzinājumā 

ar 2019.gadu; 

 

 budžeta izdevumi  atpūtai un kultūrai  samazinājušies par 42 277 EUR, jeb 9,03% . Par 72 334 

EUR samazinājušies izdevumi par precēm un pakalpojumiem, jo Covid19 pandēmijas dēļ,  

nevarēja notikt daudzi kultūras pasākumi, savukārt kapitālie izdevumi palielinājušies par 31 114 

EUR; 
 

 izdevumi izglītības funkciju nodrošināšanai 2020.gadā  samazinājušies par  

            2 028 226 EUR, jeb 47,4 %. Lielāko samazinājumu par 2 019 307 EUR  

            sastāda pamatkapitāla veidošana, jo PII “Liepziediņš” rekonstrukcija tika  

            pabeigta 2019.gadā. Par 67 722 EUR samazinājušies  izdevumi par precēm un  

            pakalpojumiem, jo pandēmijas dēļ skolēniem nebija iespēju izmantot  

            ERASMUS+ programmas braucienus, nenotika skolu ekskursijas, netika  

           realizēti vairāki jauniešu projekti. Ietaupīti arī izdevumi par degvielu  skolēnu  

           pārvadājumiem. Savukārt par 58 777 EUR pieauguši izdevumi pedagogu     

           atlīdzībai; 

 

 sociālās aizsardzības budžeta izdevumi palielinājušies  par 12 569 EUR ,jeb 1,94%. Izdevumi  par 

17 601 EUR, jeb 5,6 % pieauguši Valtaiķu aprūpes namam, jo iestādes amatu saraksts tika 

papildināts ar vienu aprūpētājas slodzi. Par 10 120 EUR aprūpes namam pieauguši izdevumi par 

precēm un pakalpojumiem, jo  papildus tika iegādāti dezinfekcijas līdzekļi un citi individuālie 

aizsardzības līdzekļi darbiniekiem un klientiem. Arī kapitālie izdevumi šai iestādei pieauguši par 

3 536 EUR. Savukārt par 5 032 EUR samazinājušies izdevumi citām sociālajām funkcijām, tai 

skaitā sociālā dienesta izmaksātajiem pabalstiem. 

 

Grafiks Nr.4 

 “2020.gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām euro un procentos” 
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 Kā redzams grafikā Nr.4, tad 2020.gada pamatbudžeta lielākos izdevumus veido izdevumi izglītības 

funkciju nodrošināšanai – 39,5% no kopējā budžeta un tā joprojām ir Skrundas novada pašvaldības 

prioritāte. 

 

2020.gada pamatbudžeta ieņēmumi bija lielāki nekā izdevumi un veidoja ieņēmumu pārsniegumu 1 246 

321 EUR apmērā. 

 

 

Ziedojumi un dāvinājumi 

 

Ziedojumu un dāvinājumu budžetā 2020.gadā  ieņēmumu nebija 

 

Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem  2020.gadā sastāda 306 EUR, kas bija līdzekļu atlikums no 

2019.gada  saņemts ar iezīmētu mērķi un atbilstoši šim mērķim arī izlietots. 

Uz 31.12.2020. līdzekļu atlikums ziedojumu un dāvinājumu kontā ir nulle. 

 
 

PERSONĀLS 

 

Skrundas novada pašvaldība savā ikdienas darbībā ievēro tiesiskuma, demokrātijas un godīgas 

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

Skrundas novada Domes pieņemto lēmumu izpildi un darba organizatorisko un tehnisko 

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

2020.gadā Skrundas novada pašvaldībā bija nodarbināti 334 darbinieki, no tiem sievietes – 255, 

vīrieši – 79. 

Gada laikā darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas ar 28 darbiniekiem uz nenoteiktu laiku un ar 34 

darbiniekiem uz noteiktu laiku konkrēta darba veikšanai. 

 

 
KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

 
Lai iedzīvotāji saņemtu pakalpojumus pēc iespējas tuvāk savai dzīves vietai, kopš 2015. gada 

Skrundas novada pašvaldības administratīvajā ēkā darbojas Valsts un pašvaldības vienotais klientu 

apkalpošanas centrs VPVKAC. Tajā nodrošina klientiem vienkopus gan pašvaldību pakalpojumus, kā līdz 

šim, gan noteiktus valsts pakalpojumus, tajā skaitā arī konsultācijas. 2020.gadā klientu apkalpošana tika 

organizēta ievērojot noteiktos drošības pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanai. 

Novada domes un komiteju sēdes ir atklātas. Skrundas novada ikmēneša informatīvajā izdevumā 

„Skrundas novads”, SIA „Skrundas TV” veidotajos sižetos, laikrakstā „Kurzemnieks” regulāri tiek sniegta 

informācija par norisēm Skrundas novada pašvaldībā. Iknedēļas notikumi tiek atspoguļoti arī „Kurzemes 

radio” rubrikā “Novadu ziņas” un “Radio Skonto Kurzeme”. Sadarbība ir arī ar Latvijas Pašvaldību 

savienību, kas publicē informāciju savā informatīvajā izdevumā INFOLOGS, kā arī ar ziņu aģentūru LETA 

un Latvijas Radio 1, kur tiek atspoguļoti svarīgākie notikumi Skrundas novadā. Informāciju par Skrundas 

novada pašvaldību, tās darbību un notikumiem Skrundas novadā interesenti var iegūt interneta mājas lapā 

www.skrunda.lv, pašvaldības Facebook lapā, laikrakstā „Kurzemnieks”, informācijas stendos Skrundas 

novada pašvaldībā un pakalpojumu centros, kā arī novada informatīvajā izdevumā. Informācija par 

pasākumiem tiek izvietota arī interaktīvajā stendā pie Skrundas tirgus laukuma. Par publiskajām izsolēm 

ziņas tiek sniegtas elektroniskajā laikrakstā „Latvijas vēstnesis”, novada mājas lapā www.skrunda.lv. Par 

iepirkumu procedūrām ziņas tiek sniegtas interneta mājas lapā www.iub.gov.lv un www.skrunda.lv. 

Publiskās apspriedes un iedzīvotāju sapulces notiek Skrundas kultūras namā, pašvaldības pakalpojumu 

http://www.skrunda.lv/
http://www.skrunda.lv/
http://www.iub.gov.lv/
http://www.skrunda.lv/
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centros, tikšanās ar iedzīvotājiem tiek organizētas arī atsevišķās novada apdzīvotajās vietās, ievērojot spēkā 

esošos pulcēšanās ierobežojumus saistībā ar Covid-19 izplatību. 

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

pašvaldības mājas lapā www.skrunda.lv  sadaļā Normatīvie akti. 

Skrundas novada mājas lapā sadaļā “Jautā” iedzīvotājiem ir iespēja iesūtīt savu interesējošo 

jautājumu. 
 

 

ZVĒRINĀTA REVIDENTA ATZINUMS PAR SKRUNDAS NOVADA 

PAŠVALDĪBAS FINANSIĀLO PĀRSKATU 
 

Skrundas novada pašvaldības revidenti ir starptautiskā neatkarīgo grāmatvedības un 

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

zvērinātā revidente Biruta Novika (sertifikāts Nr.106). Noslēdzot 2020.gada finanšu pārskatu, tika 

uzaicināti zvērināti revidenti, kas izdarīja revīziju. Viņu atzinums bija, ka konsolidētais finanšu 

pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

finansiālo stāvokli 2020.gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas 

plūsmām 2020.gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra 

noteikumu Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem. 

Revidenti iepazinās ar vadības ziņojumu par 2020.gadu un nav atklājuši būtiskas neatbilstības 

starp šajā vadības ziņojumā un 2020.gada konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu 

informāciju. (Skatīt Pielikumu Nr.1.) 

 
DOMES LĒMUMS PAR 2020.GADA PUBLISKO PĀRSKATU 

Skrundas novada pašvaldības pārskats sagatavots saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 

21.panta 2.punktu, 72.pantu un 05.05.2010 MK noteikumi Nr.413 "Noteikumi par gada publiskajiem 

pārskatiem" un apstiprināts 2021.gada 27.maija domes sēdē (Prot. Nr.12,7.§) (Skatīt Pielikumu Nr.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skrundasnovads.lv/
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PIELIKUMS Nr.1. 

 

Licence Nr. 134 

Reģ.Nr. 40003858822 

Grēcinieku iela 9-3, 

Rīga, LV-1050, 

Latvija 

T: +371 67333227 

F: +371 67221520 

info@auditadvice.lv 

auditadvice.lv 

 
NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

Rīgā 
 

Dokumenta datums ir tā elektroniskās 

parakstīšanas laiks 

 
Nr. SNP-20-11/RZ 

 
 
Skrundas novada pašvaldības domei 

Atzinums 

Mēs esam veikuši Skrundas novada pašvaldības (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) pievienotajā gada pārskatā 
ietvertā konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais konsolidētais finanšu pārskats ietver: 

o pārskatu par finansiālo stāvokli 2020. gada 31. decembrī (bilance); 

o pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī; 

o pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī; 

o naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2020. 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 Skrundas 
novada pašvaldības konsolidēto finansiālo stāvokli 2020. gada 31. decembrī un par tās darbības 
konsolidētajiem finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2020. 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. 

mailto:info@auditadvice.lv
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Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu 
atzinumam.  

Apstākļu akcentējums – Pašvaldība ir veikusi būtiskas iepriekšējo periodu kļūdas korekciju 
pārskata periodā, atbilstoši piemērojamo MK Noteikumu Nr. 87 un Nr. 344 prasībām 

Vēršam uzmanību uz finanšu pārskata veidlapu V12.INFO, kurā uzrādītas pārskata periodā koriģētās 
būtiskas iepriekšējo periodu kļūdas un to ietekme uz iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultātu. Mūsu 
atzinums nav ar iebildi šī jautājuma sakarā. 

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. 

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. 
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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. 

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; 
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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”  

Licence Nr. 134 

 

Biruta Novika  

Valdes locekle 

atbildīgā zvērināta revidente, sertifikāts Nr. 106 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR 

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
Biruta Novika, 29157759 

biruta.novika@nexia.lv 
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PIELIKUMS NR. 2. 
 

Lēmums par pārskata apstiprināšanu 

 

IZRAKSTS 

 
 
 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas Nr. 90000015912 

Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā, LV – 3326 

tālrunis 63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv 

 

 

SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Skrundā 

27.05.2021.                               (prot. Nr. 12, 7.§) 

 

Par Skrundas novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 
 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punkta, kas nosaka, ka ”tikai dome var 

apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko 

un gada publisko pārskatu”, LR likuma par budžeta un finanšu vadību 14.panta 3.daļu, kas nosaka, ka „lai 

informētu sabiedrību par iestādes darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par piešķirto valsts budžeta 

līdzekļu izlietošanu iepriekšējā gadā, ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, visas to padotībā esošās 

budžeta finansētās institūcijas, budžeta nefinansētās iestādes un pašvaldības līdz pārskata gadam sekojošā 

gada 1.jūlijam sagatavo gada publisko pārskatu un mēneša laikā pēc sagatavošanas publicē to savā mājas 

lapā internetā. Pašvaldība gada publisko pārskatu iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai publicēšanai tās mājaslapā internetā. Pašvaldības gada publiskajam pārskatam jābūt sabiedrībai 

pieejamam katrā attiecīgajā pašvaldībā. Ministru kabinets nosaka gada publiskā pārskata sagatavošanas 

kārtību ar MK Noteikumiem Nr.413 no 05.05.2010 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, atklāti 

balsojot, „par” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, 

Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Andrejs SALMINS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars RUDZROGA), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Valters 

FARNASTS), Skrundas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības 2020.gada publisko pārskatu ([..]), 

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM organizēt publiskā pārskata 

publicēšanu: 

- Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā, 

- Skrundas novada pašvaldības mājas lāpā internetā. 

 

Sēdi vadīja             (personiskais paraksts)   L. Robežniece 

  

Sēdi protokolēja                                (personiskais paraksts)             E. Nudiena 

mailto:dome@skrunda.lv
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