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Sēde sasaukta plkst.9.00
Sēdi atklāj plkst.9.00
Sēdi vada:
Novada domes priekšsēdētāja vietniece Iveta Līce
Sēdi protokolē:
Pašvaldības kancelejas vadītāja Daina Vītola
Piedalās novada domes deputāti: Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,
Māris Lācis, Juris Līcis, Roberts Orups
Nepiedalās:
Alfons Žuks – atvaļinājumā
Pēteris Līcis- darba pienākumi
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Sanita Lūse- pašvaldības izpilddirektore
Anita Maļinovska – galvenā grāmatvede
Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece
Iveta Līce atklāj ārkārtas domes sēdi

I.Līce- ierosina apstiprināt izsludināto ārkārtas domes sēdi ar 1.jautājumu
Atklāti balsojot, par – 7 balsis ( Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,
Māris Lācis, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups), pret - nav, atturas-nav, Viesītes novada
dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes ārkārtas sēdes darba kārtību ar 1 jautājumu.
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Viesītes novada pašvaldības 2019.gada finanšu pārskata apstiprināšanu
Ziņo: A.Maļinovska
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A.Maļinovska – ziņo par sagatavoto Viesītes novada pašvaldības 2019.gada finanšu pārskatu,
sagatavots prezentācijas materiāls.
Revīziju veica SIA „VR Audits”, reģ. Nr.LV55403038751, zvērināta revidente Valentīna
Razujeva, sertifikāts Nr.196.
Saņemts “Neatkarīgu revidentu ziņojums par finanšu revīzijas ietvaros vērtētu atbilstības
jautājumu”, kurā uzrādīts veiktā darba un izmantoto metožu kopsavilkums un sniegts Atzinums
bez iebildēm ar apstākļu akcentējumu (Ziņojums pielikumā uz 2 lapām). Tāpat arī, saņemts
“Neatkarīgu revidentu ziņojums”Nr.5P/1 par veikto finanšu pārskata revīziju (Ziņojums
pielikumā uz 2 lapām), kurā norādīts, ka pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru
priekšstatu par Viesītes novada pašvaldības finansiālo stāvokli 2019.gada 31.decembrī un par
tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2019.gada 31.decembrī,
saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.344 “Gada pārskata
sagatavošanas kārtība”.
Prezentācijā parādītās sadaļas: Bilances aktīvs, Bilances pasīvs, Zembilance, Pamatlīdzekļu
sākotnējā vērtība, Naudas plūsmas pārskats pamatbudžetam, Pamatbudžeta sadalījums pa
funkcijām, Speciālais budžets, Speciālā budžeta sadalījums pēc funkcijām, Pārskats par
aizņēmumiem.
M.Lācis- vadības ziņojumā rakstīts, ka ieņēmumi 2019.gadā salīdzinot ar 2018.gadu
palielinājušies par 27,5 %. Prezentācijā lielākā daļa ir mīnusā, kāpēc tā atšķiras, kā var būt + 27
%, ja visus ir mīnusi.
A.Maļinovska paskaidro, ka Prezentācijā parādās nekustamā īpašuma nodoklis, iedzīvotāju
ienākuma nodoklis, finanšu izlīdzināšana, bet ir vēl citi nodokļi, kas tad veido kopējo rādītāju.
Šo kopējo rādītāju rēķina Valsts kase. Prezentācijā tabulas ņemtas no Valsts kases sagatavotā
materiāla. Atšķirība var rasties, ja, piemēram, 2018.gadā nebija kāda nodokļa iemaksu, bet
2019.gadā šis nodoklis ir iemaksāts, tad pieaugums uzreiz parādās kā 100% .
R.Orups- jautā par tabulās izkārtotajiem cipariem, vai tiem jābūt sadalītiem pa diviem, jo tas
nav pārskatāmi, apgrūtina skaitļa uztveršanu.
A.Maļinovska – paskaidro, ka šīs konkrētās tabulas ir no Valsts kases pārņemtas, nemainītas
un Valsts kase tā atspoguļo skaitļus.
M.Lācis – ierosina, lai tos pamatlīdzekļus, kas nepiedalās darbā, tos pašvaldība varētu atsavināt
(pārdot izsolē). Ir vecas tehnikas vienības, kas netiek izmantotas, tās jāpārdod.
A.Maļinovska- piekrīt, ka to var darīt. Jābūt ierosinājumam vai iesniegumam par atsavināšanu.
Vairāk jautājumu par sagatavoto prezentāciju un finanšu pārskatu nav.
I.Līce- ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Iebildumu nav.
SIA „VR Audits”, reģ. Nr.LV55403038751, zvērināta revidente Valentīna Razujeva, sertifikāts
Nr.196, pamatojoties uz Valsts kontroles, kā grupas revidenta, uzdoto un saskaņā ar noslēgto
līgumu, pamatojoties uz Valsts kontroles metodiskajiem norādījumiem veica pietiekamas
pārliecības apliecinājuma uzdevumu attiecībā uz atbilstības jautājumu “Vai pašvaldības rīcība
ir nodrošinājusi grāmatvedības uzskaites organizācijas dokumentu aktualizēšanu un pašvaldības
aktīvu un pasīvu izvērtējumu un to pārgrāmatošanu atbilstoši 13.02.2018. MK noteikumu Nr.87
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“Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” prasībām” un veica Viesītes novada
pašvaldības 2019.gada finanšu pārskata revīziju.
Saņemts “Neatkarīgu revidentu ziņojums par finanšu revīzijas ietvaros vērtētu atbilstības
jautājumu”, kurā uzrādīts veiktā darba un izmantoto metožu kopsavilkums un sniegts Atzinums
bez iebildēm ar apstākļu akcentējumu (Ziņojums pielikumā uz 2 lapām). Tāpat arī, saņemts
“Neatkarīgu revidentu ziņojums”Nr.5P/1 par veikto finanšu pārskata revīziju (Ziņojums
pielikumā uz 2 lapām), kurā norādīts, ka pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru
priekšstatu par Viesītes novada pašvaldības finansiālo stāvokli 2019.gada 31.decembrī un par
tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2019.gada 31.decembrī,
saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.344 “Gada pārskata
sagatavošanas kārtība”.
Ņemot vērā iesniegtos Atzinumus, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 71.pantu, atklāti balsojot, par- 7 balsis (Svetlana Andruškeviča, Vita Elksne,
Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis, Roberts Orups), pret-nav, atturas-nav, Viesītes
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības 2019.gada finanšu pārskatu un vadības
ziņojumu.
Pielikumā: Viesītes novada pašvaldības budžeta izpilde un vadības ziņojums par 2019.gadu
Pilns finanšu gada pārskatām skatāms Valsts kases mājaslapā www.kase.gov.lv

Sēde beidzas plkst.9.30
Sēdes vadītāja
Novada domes priekšsēdētāja vietniece
28.05.2020.
Protokoliste
28.05.2020.

I.Līce

(personiskais paraksts)
D.Vītola

(personiskais paraksts)
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