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Ozolnieku novada pašvaldības domei 

Mūsu atzinums ar iebildēm par finanšu pārskatu 

Mēs esam veikuši Ozolnieku novada pašvaldības (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) pievienotajā 
gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais 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, izņemot atzinumu ar iebildēm pamatojuma rindkopā aprakstīto apstākļu ietekmi un 
iespējamo ietekmi, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par 
Ozolnieku novada pašvaldības finansiālo stāvokli 2020. gada 31. decembrī un par tās darbības 
finanšu rezultātiem un 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 ar iebildēm pamatojums 
 

1. Pašvaldības pārskatā par finansiālo stāvokli 2020. gada 31. decembrī postenī “Zeme 
un būves” un “Ieguldījuma īpašumi” ir nepamatoti palielināta zemes vērtība  
EUR 277 615 apmērā. Ja postenī “Zeme un būves” un “Ieguldījuma īpašumi” nebūtu 
iekļauta iepriekš minētā zemes vērtība, tad zemes bilances vērtība un  pašu kapitāls 
2020. gada 31. decembrī samazinātos par EUR 277 615 un 2020. gada pārskatā par 
darbības finansiālajiem rezultātiem izdevumi palielinātos par EUR 277 615. 

2. Pašvaldības pārskatā par finansiālo stāvokli 2020. gada 31. decembrī postenī “Zeme 
un būves” iekļautajām dzīvojamām un nedzīvojamām ēkām, inženierbūvēm atsevišķos 
gadījumos tiek piemērotas neatbilstošas nolietojuma normas, pretēji Grāmatvedības 
uzskaites principu apraksta sadaļā “Nolietojums” noteiktajam, ka Ozolnieku novada 
pašvaldība Pamatlīdzekļiem un ieguldījuma īpašumiem nolietojumu aprēķina atbilstoši 
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MK noteikumu Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 2. pielikumā 
noteiktajām nolietojuma normām. Mums nebija pieejama informācija, lai pārliecinātos 
par uzkrātā nolietojuma pareizību, tāpēc mēs nevarējām gūt pietiekamus un atbilstīgus 
pierādījumus attiecībā uz dzīvojamo un nedzīvojamo ēku, inženierbūvju uzkrātā 
nolietojuma vērtību 2020. gada 31. decembrī. Attiecīgi mēs nevarējām noteikt, vai ir 
nepieciešami jebkādi labojumi zemes un būvju vērtībai 2020. gada 31. decembrī un 
2019. gada 31. decembrī.  Šāda situācija pastāvēja arī iepriekšējā gadā, un mūsu 
atzinums par 2019. gada finanšu pārskatu arī bija ar iebildi saistībā ar šo apstākli. 

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 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 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 ar iebildēm.  

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 finanšu pārskatu un mūsu revidentu ziņojumu par šo finanšu 
pārskatu. Mūsu atzinums par 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 finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to 
darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no 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. Izņemot, kā paskaidrots mūsu ziņojuma sadaļā Atzinuma ar 
iebildēm pamatojums – paskaidrojot lietas apstākļus, mūsu uzmanības lokā nav nonākuši 
nekādi apstākļi, par kuriem šajā sakarā būtu jāziņo. 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām 
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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 finanšu pārskats, sniegtā 
informācija atbilst 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 finanšu 
pārskatu 

Vadība ir atbildīga par 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 finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne 
kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības. 

Sagatavojot 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 finanšu pārskata 
sagatavošanas pārraudzību. 

Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju 

Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka 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 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 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; 



 

 

 

 
 

00000546701_ATZI_050520_00; Neatkarīgu revidentu ziņojums Ozolnieku novada pašvaldībai 

 

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 finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem 
apstākļiem. Ja šāda informācijas 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 finanšu pārskata izklāstu, struktūru un saturu, tajā skaitā pielikumā 
atklāto informāciju un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo  tā pamatā esošos 
darījumus un notikumus; 

o iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības iesaistīto 
iestāžu finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par 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. 
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