TUKUMA NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr.90000050975
Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101,
tālrunis 63122707, fakss 63107243, mobilais tālrunis 26603299, 29288876
www.tukums.lv e-pasts: dome@tukums.lv

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Tukumā
2017.gada 11.maijā

Nr.7

Tukuma novada Domes ārkārtas sēde sasaukta 2017.gada 11.maijā plkst. 16:00 Talsu ielā 4,
Tukumā.
Sēdi plkst. 16:00 atklāj un vada Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans.
Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vadītāja Ritma Skudra.
Sēdē piedalās:
- Tukuma novada Domes deputāti: Juris Bogužs, Arvīds Driķis, Gunta Kalviņa, Sarmīte Krecere,
Dace Lebeda, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans, Normunds Rečs, Ludmila Reimate, Jānis Rosickis,
Vladimirs Skuja, Dagnija Staķe, Aivars Volfs, Indulis Zariņš, Linda Zemīte, Agris Zvaigzneskalns
(nepiedalās Agris Baumanis – atvaļinājumā),
- Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītāja Santa Heimane,
Domes administrācijas darbinieki:
- Juridiskās nodaļas vadītāja Lelde Bičuša,
- Finanšu nodaļas vadītāja Laila Dzalbe,
- Administratīvās nodaļas vadītāja Ritma Skudra,
- Īpašumu nodaļas vadītājs Viesturs Bērzājs,
- Komunālās nodaļas vadītājs Ģirts Ruģelis,
- galvenā grāmatvede Gita Kļava,
- sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Laukmane,
- laikraksta “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” žurnāliste Agita Puķīte.
Tiek apspriesta sēdes darba kārtība.
Atklāti balsojot, ar 16 balsīm par (Juris Bogužs, Arvīds Driķis, Gunta Kalviņa, Sarmīte Krecere,
Dace Lebeda, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans, Normunds Rečs, Ludmila Reimate, Jānis Rosickis,
Vladimirs Skuja, Dagnija Staķe, Aivars Volfs, Indulis Zariņš, Linda Zemīte, Agris Zvaigzneskalns)
pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: apstiprināt šādu ārkārtas sēdes darba kārtību:
1. Par Tukuma novada pašvaldības konsolidēto 2016.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
2. Par pašvaldības neapbūvētu zemes vienību Rūdas ielā 2 un Vilkājas ielā 9A,Tukumā, Tukuma
novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
3. Par naudas līdzekļiem.
4. Par grozījumiem Tukuma novada Domes 2015.gada 26.novembra lēmumā “Par Pūres un
Jaunsātu pagastu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”.
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1.§.
Par Tukuma novada pašvaldības konsolidēto
2016.gada finanšu pārskata apstiprināšanu
ZIŅO: Ēriks Lukmans – Domes priekšsēdētājs
UZSTĀJAS: Gita Kļava
Atklāti balsojot, ar 16 balsīm par (Juris Bogužs, Arvīds Driķis, Gunta Kalviņa, Sarmīte Krecere,
Dace Lebeda, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans, Normunds Rečs, Ludmila Reimate, Jānis Rosickis,
Vladimirs Skuja, Dagnija Staķe, Aivars Volfs, Indulis Zariņš, Linda Zemīte, Agris Zvaigzneskalns)
pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par Tukuma novada pašvaldības konsolidēto 2016.gada finanšu pārskata
apstiprināšanu” pieņemt (lēmums pievienots).
2.§.
Par pašvaldības neapbūvētu zemes vienību Rūdas ielā 2
un Vilkājas ielā 9A,Tukumā, Tukuma novadā, atsavināšanu
un izsoles noteikumu apstiprināšanu
ZIŅO: Ēriks Lukmans – Domes priekšsēdētājs
UZSTĀJAS: Viesturs Bērzājs, Aivars Volfs
Atklāti balsojot, ar 16 balsīm par (Juris Bogužs, Arvīds Driķis, Gunta Kalviņa, Sarmīte Krecere,
Dace Lebeda, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans, Normunds Rečs, Ludmila Reimate, Jānis Rosickis,
Vladimirs Skuja, Dagnija Staķe, Aivars Volfs, Indulis Zariņš, Linda Zemīte, Agris Zvaigzneskalns)
pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par pašvaldības neapbūvētu zemes vienību Rūdas ielā 2 un Vilkājas ielā
9A,Tukumā, Tukuma novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” pieņemt (lēmums
pievienots).
3.§.
Par naudas līdzekļiem
ZIŅO: Ēriks Lukmans – Domes priekšsēdētājs
UZSTĀJAS: Laila Dzalbe, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Aivars Volfs,
Atklāti balsojot, ar 16 balsīm par (Juris Bogužs, Arvīds Driķis, Gunta Kalviņa, Sarmīte Krecere,
Dace Lebeda, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans, Normunds Rečs, Ludmila Reimate, Jānis Rosickis,
Vladimirs Skuja, Dagnija Staķe, Aivars Volfs, Indulis Zariņš, Linda Zemīte, Agris Zvaigzneskalns)
pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par naudas līdzekļiem” pieņemt (lēmums pievienots).
4.§.
Par grozījumiem Tukuma novada Domes 2015.gada
26.novembra lēmumā “Par Pūres un Jaunsātu pagastu
pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”
ZIŅO: Ēriks Lukmans – Domes priekšsēdētājs
UZSTĀJAS: Santa Heimane
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Atklāti balsojot, ar 16 balsīm par (Juris Bogužs, Arvīds Driķis, Gunta Kalviņa, Sarmīte Krecere,
Dace Lebeda, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans, Normunds Rečs, Ludmila Reimate, Jānis Rosickis,
Vladimirs Skuja, Dagnija Staķe, Aivars Volfs, Indulis Zariņš, Linda Zemīte, Agris Zvaigzneskalns)
pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par grozījumiem Tukuma novada Domes 2015.gada 26.novembra lēmumā
“Par Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”” pieņemt
(lēmums pievienots).
Tukuma novada Domes ārkārtas sēde tiek slēgta plkst.16:50.

Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans

Protokolēja
Administratīvās nodaļas vadītāja

R.Skudra

Protokols parakstīts 2017.gada 12.maijā
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LĒMUMS
Tukumā
2017.gada 11.maijā

prot.Nr.7, 1.§.

Par Tukuma novada pašvaldības konsolidēto
2016.gada finanšu pārskata apstiprināšanu
Pamatojoties uz likumu „ Par budžetu un finanšu vadību”, likumu “Par pašvaldību
budžetiem” , likumu “Par grāmatvedību”, Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.
1115 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, SIA “Auditorfirma Inspekcija” 2017. gada 1. maija
“Neatkarīgu revidentu ziņojumu Tukuma novada pašvaldībai” un likuma “Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 2. punktu un 71.panta pirmo daļu:
- apstiprināt Tukuma novada pašvaldības konsolidēto 2016.gada finanšu pārskatu ar bilances
kopsummu 84 385 916 EUR un pārskata gada budžeta izpildes rezultātu 758 026 EUR.
Gada pārskats sastāv:
1. Ziņas par pašvaldību
2. Apliecinājums revidentam
3. Vadības ziņojums
Finanšu pārskats:
4. Bilance (veidlapa Nr.1)
5. Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem (veidlapa Nr.4-3)
6. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats (veidlapa Nr.4-1)
7. Naudas plūsmas pārskats (veidlapa Nr.2NP)
Finanšu pārskata pielikumi:
8. Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums (veidlapa Nr.1-1)
9. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats (veidlapa Nr.5)
10. Krājumu izmaiņu pārskats (veidlapa Nr.6)
11. Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats (veidlapa Nr.7-1)
12. Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats (veidlapa Nr.7-1)
13. Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansa maksājumiem (veidlapa Nr.8-AV)
14. Pārskats par prasībām (veidlapa Nr.8-1)
15. Pārskats par saistībām (veidlapa Nr.8-2)
16. Pārskats par aizņēmumiem (veidlapa Nr.9-1)
17. Pārskats par galvojumiem (veidlapa Nr.9-2)
18. Pārskats par nākotnes saistībām un maksājumiem (veidlapa Nr.9-3)
19. Pārskats par budžeta izpildi pamatbudžets (veidlapa Nr.2)
20. Pārskats par budžeta izpildi speciālais budžets (veidlapa Nr.2)
21. Pārskats par budžeta izpildi ziedojumi un dāvinājumi (veidlapa Nr.2)
22. Pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem (veidlapa Nr.2-DII)
23. Informācija par nomātajiem aktīviem (veidlapa Nr.N_1)
24. Informācija par iznomātajiem aktīviem (veidlapa Nr.N_2)
25. Informācija par finanšu līzingu (veidlapa Nr.N_F)
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26. Skaidrojums par kļūdu ietekmi uz gada pārskatu (veidlapa Nr.1-KSK)
27. Grāmatvedības uzskaites pamatprincipu apraksts
28. Paskaidrojumi finanšu pārskatam
29. Pielikumi

Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans
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LĒMUMS
Tukumā
2017.gada 11.maijā

prot.Nr.7, 2.§.

Par pašvaldības neapbūvētu zemes vienību
Rūdas ielā 2 un Vilkājas ielā 9A,Tukumā,
Tukuma novadā, atsavināšanu un izsoles
noteikumu apstiprināšanu
Nekustamais īpašums Rūdas ielā 2, Tukumā, Tukuma novadā (kadastra Nr. 9001 005 0229),
ir Tukuma novada pašvaldības īpašums, reģistrēts Tukuma pilsētas Zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.900000293047. Īpašums sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības 1,1198 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 9001 005 0229, kur saskaņā ar Tukuma pilsētas Teritorijas plānoto (atļauto)
izmantošanu noteikta ražošanas objektu un noliktavu teritorija.
Nekustamais īpašums Vilkājas ielā 9A, Tukumā, Tukuma novadā (kadastra Nr. 9001 005
0234), ir Tukuma novada pašvaldības īpašums, reģistrēts Tukuma pilsētas Zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.900000293082. Īpašums sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības 1,6794 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 9001 005 0234, kur saskaņā ar Tukuma pilsētas Teritorijas plānoto
(atļauto) izmantošanu noteikta ražošanas objektu un noliktavu teritorija.
Atbilstoši sertificēta vērtētāja SIA „Interbaltija” (īpašumu vērtētājs Arnis Zeilis,
profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.23) 2017.gada 3.maija novērtējumiem, nekustamā
īpašuma Rūdas ielā 2, Tukumā, tirgus vērtība tika noteikta – 58 200 EUR (piecdesmit astoņi
tūkstoši divi simti eiro), nekustamā īpašuma Vilkājas ielā 9A, Tukumā, tirgus vērtība tika noteikta –
82 300 EUR (astoņdesmit divi tūkstoši trīs simti eiro). Tukuma novada Domes izdevumi par SIA
„Interbaltija” pakalpojumiem sastāda 302,50 EUR (trīs simti divi eiro un 50 centi). Nekustamā
īpašuma Rūdas ielā 2, Tukumā, nosacītā cena – 58 351,25 EUR (piecdesmit astoņi tūkstoši trīs simti
piecdesmit viens eiro un 25 centi) (58200,00+151,25), nekustamā īpašuma Vilkājas ielā 9A,
Tukumā, nosacītā cena –82 451,25 EUR (astoņdesmit divi tūkstoši četri simti piecdesmit viens eiro
un 25 centi) (82300,00+151,25). Abu nekustamo īpašumu kopējā nosacītā cena – 140 802,50 EUR
(viens simts četrdesmit tūkstoši astoņi simti divi eiro u n 50 centi).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu “Pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības”, 21.panta pirmās daļas 17.punktu “Dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: lemt par pašvaldības
nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas
iegūšanu pašvaldības īpašumā”, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās
daļas 1.punktu „Publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt pārdodot izsolē
[..]”, otro daļu „Publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē.
[..]”, 4.panta pirmo daļu “[..] Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja
tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju
nodrošināšanai, 5.panta pirmo daļu “Atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo
īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija”, trešo daļu “Lēmumā par
atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu”, 9.panta otro daļu “Institūciju, kura organizē
atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas
personas lēmējinstitūcija”, ņemot vērā, ka zemes vienības nav nepieciešamas Tukuma novada
Domei pašvaldības funkciju nodrošināšanai,
1. atsavināt pašvaldības nekustamos īpašumus – neapbūvētas zemes vienības Rūdas ielā 2,
Tukumā, Tukuma novadā (kadastra Nr.9001 005 0229), 1,1198 ha platībā un Vilkājas ielā 9A,
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Tukumā, Tukuma novadā (kadastra Nr. 9001 005 0234), 1,6794 ha platībā kā viena izsoles objekta
kopumu (turpmāk – Izsoles objekts),
2. nodot Izsoles objektu mutiskai izsolei ar augšupejošu soli,
3. noteikt, ka Izsoles objekta nosacītā izsoles sākuma cena ir 141 000,00 EUR (viens simts
četrdesmit viens tūkstotis eiro),
4. apstiprināt izsoles noteikumus Nr.15 (pielikumā),
5. izsoli uzdot rīkot Īpašumu apsaimniekošanas un privatizācijas komisijai,
6. informāciju par izsoli publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Tukuma novada Domes
bezmaksas informatīvajā izdevumā „Tukuma Laiks” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv.
7. kontroli par lēmuma izpildi uzdot Domes iekšējai auditorei Lindai Gruziņai.

Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans
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APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada Domes 11.05.2017.
lēmumu (prot. Nr.7, 2.§.)

IZSOLES NOTEIKUMI
Tukumā
2017.gada 11.maijā

Nr.15
(prot. Nr.7, 2.§.)

Par pašvaldības neapbūvētu zemes vienību
Rūdas ielā 2 un Vilkājas ielā 9A,Tukumā,
Tukuma novadā, izsoli
I. Vispārīgie jautājumi
1. Izsoles pamatojums – Tukuma novada Domes 2017.gada 11.maija lēmums „Par
pašvaldības neapbūvētu zemes vienību Rūdas ielā 2 un Vilkājas ielā 9A, Tukumā, Tukuma novadā,
atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr.7, 2.§.).
2. Izsoles rīkotājs – Tukuma novada Domes Īpašumu apsaimniekošanas un privatizācijas
komisija (turpmāk – Komisija), Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101.
3. Izsoles mērķis – atsavināt neapbūvētas zemes vienības Rūdas ielā 2 un Vilkājas ielā 9A,
Tukumā, Tukuma novadā (turpmāk – Izsoles objekts), un nodot to Pircēja īpašumā.
4. Par piedalīšanos izsolē dalībnieks maksā dalības maksu – 100,00 EUR (viens simts eiro).
5. Papildus dalības maksai dalībnieks maksā nodrošinājumu 14 100,00 EUR (četrpadsmit
tūkstoši viens simts eiro).
6. Visi maksājumi ir veicami EUR. Izsoles objekts tiek pārdots uz nomaksu un nomaksas
termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no izsoles dienas.
7. Maksājumi ir veicami Tukuma novada Domes, reģistrācijas Nr.90000050975, AS
„Swedbank” norēķinu kontā: LV17HABA0001402040731, kods: HABALV22.
II. Informācija par Izsoles objektu
8. Informācija par nekustamo īpašumu:
8.1. Nekustamā īpašuma
Rūdas iela 2, Tukums, Tukuma novads
nosaukums
8.2. Kadastra numurs
9001 005 0229
8.3. Nekustamā īpašuma
Zemes vienība ar kadastra Nr. 9001 005 0229 - 1,1198 ha platībā
sastāvs
8.4. Īpašnieks
Tukuma novada Dome.
8.5. Apgrūtinājumi
Aizsargjoslas teritorija gar Rūdas ielu – būvlaide.
8.6. Cita svarīga
Lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve
informācija
(NĪLM kods 1001). Saskaņā ar Tukuma novada Teritorijas
plānojumu
2011.-2023.gadam, zemes vienību plānotais (atļautais) zemes
lietošanas veids ir rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve.
9. Informācija par nekustamo īpašumu:
9.1. Nekustamā īpašuma
Vilkājas iela 9A, Tukums, Tukuma novads
nosaukums
9.2. Kadastra numurs
9001 005 0234
9.3. Nekustamā īpašuma
Zemes vienība ar kadastra Nr. 9001 005 0234 - 1,6794 ha
sastāvs
platībā.
9.4. Īpašnieks
Tukuma novada Dome.
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9.5.
9.6.

Apgrūtinājumi
Cita svarīga
informācija

Aizsargjoslas teritorija gar Vilkājas ielu – būvlaide.
Lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve
(NĪLM kods 1001). Saskaņā ar Tukuma novada Teritorijas
plānojumu 2011.-2023.gadam, zemes vienību plānotais
(atļautais)
zemes lietošanas veids ir rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve.

10. Papildus informācija par Izsoles objektu, iepriekš sazinoties pa mobilo tālr. 29104617
(V.Bērzājs).
III. Izsoles sākuma cena un norise
11. Izsoles nosacītā sākuma cena 141 000,00 EUR (viens simts četrdesmit viens tūkstotis
eiro).
12. Izsole notiks 2017.gada 15.augustā plkst.15:00 Tukuma novada Domē Talsu ielā 4,
Tukumā, Tukuma novadā, otrā stāvā - Sēžu zālē.
13. Izsole ir atklāta, mutiska, ar augšupejošu soli.
14. Izsolē piedalās tikai tie dalībnieki, kuri saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem ir
tiesīgi iegūt īpašumā zemi un ir izpildījuši šo noteikumu IV nodaļas prasības.
15. Pirmais un turpmākie solīšanas soļi: 500,00 EUR (pieci simti eiro).
IV. Izsoles dalībnieki
16. Lai kļūtu par izsoles dalībnieku, pretendentam līdz 2017.gada 15.augustam plkst. 12:00
jāiesniedz Tukuma novada Domē Talsu ielā 4, Tukumā, 315.kabinetā šādi dokumenti:
Nr.p.k.
Fiziskai personai
16.1. pieteikums par piedalīšanos izsolē
16.2.
maksājuma dokumentu kopija,
uzrādot oriģinālu, kas apliecina 4.
un 5.punktā noteikto maksājumu
veikšanu
16.3.
ja fizisko personu pārstāv
pilnvarnieks – notariāli
apliecināta
pilnvara un pilnvarnieka pases
kopija, uzrādot oriģinālu

Juridiskai personai
pieteikums par piedalīšanos izsolē
maksājuma dokumentu kopija, uzrādot oriģinālu,
kas apliecina 4. un 5.punktā noteikto maksājumu
veikšanu
ja komersantu nepārstāv tās likumīgais pārstāvis,
bet pilnvarnieks, tad iesniedzama Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā noformēta
pilnvara, kā arī likumīgā pārstāvja vai pilnvarnieka
pases kopija, uzrādot oriģinālu

17. Pretendentam Latvijā, vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta, nedrīkst būt nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi,
kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR.
18. Pretendentus, kuri nav izpildījuši šo noteikumu 16.punkta prasības vai neatbilst
17.punkta prasībām, neiekļauj izsoles dalībnieku sarakstā un pēc informācijas saņemšanas par viņu
bankas norēķinu kontu, atmaksā viņiem nodrošinājumu.
19. Komisija ir tiesīga pārbaudīt dalībnieku dokumentos sniegtās ziņas un, ja tiek atklāts, ka
izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, to svītro no dalībnieku saraksta, nepieļauj viņa dalību
izsolē un neatmaksā nodrošinājumu. Atkārtotas izsoles gadījumā šīm personām nav atļauts
piedalīties.
20. Ziņas par izsoles dalībniekiem nav izpaužamas līdz izsoles sākumam.
V. Izsoles norise
21. Izsoles dalībnieks vai viņa pilnvarotā persona izsoles telpās uzrāda Komisijai pasi un ar
parakstu uz izsoles noteikumiem, apliecina, ka viņš ar tiem ir iepazinies un apņemas tos ievērot.
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22. Ja izsoles dalībnieks vai viņa pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt pasi, izsoles
dalībnieks skaitās neieradies uz izsoli.
23. Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.
24. Katrs solītājs ar parakstu apstiprina izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo nosolīto
cenu. Ja solītājs atsakās parakstīties, viņu svītro no izsoles dalībnieku saraksta un neatmaksā
nodrošinājumu.
25. Ja izsoles laikā neviens no solītājiem nepiedalās solīšanā, tad visiem izsoles
dalībniekiem neatmaksā nodrošinājumu.
VI. Izsoles rezultāti un nosolītās cenas samaksas kārtība
26. Par izsoles uzvarētāju kļūst tas izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis visaugstāko cenu.
27. Gadījumā, ja neviens no izsoles dalībniekiem nav pārsolījis sākumcenu, izsole atzīstama
par nenotikušu.
28. Izsoles rezultāti 30 (trīsdesmit) dienu laikā tiek apstiprināti Tukuma novada Domes sēdē.
29. Pirkuma līgums ar izsoles uzvarētāju tiek noslēgts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc izsoles
rezultātu apstiprināšanas Domes sēdē.
30. Ja izsoles uzvarētājs neveic nosolītās cenas samaksu šo noteikumu 36.punktā noteiktajā
termiņā, tiesības nopirkt nekustamo īpašumu par paša nosolīto augstāko cenu pāriet nākamajam
augstākās cenas nosolītājam, par ko Komisija viņu informē.
31. Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no
paziņojuma saņemšanas dienas paziņot Komisijai par nekustamā īpašuma pirkšanu par paša
nosolīto nākamo augstāko cenu.
32. Izsoles objekts tiek pārdots uz nomaksu, līdz ar to, pircējam, kurš nosolījis nākamo
augstāko cenu, divu nedēļu laikā par nosolīto Izsoles objektu jāsamaksā Tukuma novada Domei
nolikuma 7.punktā norādītajā bankas kontā avanss 10 % (desmit procentu) apmērā no viņa
piedāvātās nākamās augstākās summas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansā.
33. Gadījumā, ja arī pārsolītais izsoles dalībnieks neizmanto viņam 32.punktā piešķirtās
tiesības, izsole atzīstama par nenotikušu.
34. Izsoles dalībnieki, kuri nav uzvarējuši izsolē vai skaitās neieradušies uz izsoli, saņem
atpakaļ iemaksāto nodrošinājumu viena mēneša laikā. Lai saņemtu nodrošinājumu, izsoles
dalībnieki iesniedz Komisijai iesniegumu ar norādi par bankas norēķinu kontu, uz kuru
nodrošinājums ir jāpārskaita.
35. Izsoles dalībnieki samaksāto dalības maksu atpakaļ nesaņem.
36. Izsoles objekts tiek pārdots uz nomaksu, līdz ar to, izsoles uzvarētājam divu nedēļu laikā
par nosolīto Izsoles objektu jāsamaksā Tukuma novada Domei nolikuma 7.punktā norādītajā bankas
kontā avanss 10 % (desmit procentu) apmērā no piedāvātās augstākās summas. Iemaksātā
nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansā. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, izsoles
uzvarētājs zaudē iesniegto nodrošinājumu. Nodrošinājums tiek zaudēts par labu Tukuma novada
pašvaldībai.
37. Izsoles uzvarētājam 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no izsoles dienas jāsamaksā piedāvātā
augstākā summa par nosolīto Izsoles objektu tās pilnā apmērā pirkuma līgumā norādītos termiņos.
38. Par atlikto maksājumu pircējs maksā 6 % (sešus procentus) gadā no vēl nesamaksātās
pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem nokavējuma procentus 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas
par katru kavējuma dienu.
39. Pircējam ir tiesības nostiprināt iegūto Izsoles objektu zemesgrāmatā uz sava vārda, ja
viņš vienlaikus zemesgrāmatā nostiprina ķīlas tiesības par labu Tukuma novada Domei pirkuma
līgumā norādītās pirkuma summas (pieskaitot procentus par atlikto maksājumu) apmērā.
VII. Noslēguma jautājums
40. Sūdzības par Izsoles rīkotāja darbībām iesniedzamas Tukuma novada Domē līdz izsoles
rezultātu apstiprināšanas dienai.
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LĒMUMS
Tukumā
2017.gada 11.maijā

prot.Nr.7, 3.§.

Par naudas līdzekļiem
Pamatojoties uz 2017.gada 5.aprīlī saņemto ielūgumu no Tidaholmas komūnas Kultūras
skolas direktora Larsa Paulssona, Tukuma novada Dome 03.05.2017. saņēmusi Tukuma Mūzikas
skolas iesniegumu (reģ.Nr.2810) ar lūgumu atbalstīt Tukuma Mūzikas skolas skolēnu un pedagogu
vizīti uz Tidaholmas komūnas Kultūras skolu Zviedrijā. Vizītes laikā ir paredzēts tikties ar
Tidaholmas Kultūras skolas audzēkņiem un pedagogiem, kā arī 2017.gada 6.jūnijā piedalīties
Zviedru nacionālās dienas svinībās un svētku pasākumos. Svētkos ieplānots muzicēt kopā ar
Tidaholmas Kultūras skolas mūziķiem, kā arī Tidaholmas mūzikas skolas apmeklējums. Brauciena
kopējās izmaksas ir 3244,00 EUR (prāmja Rīga-Stokholma-Rīga biļetes 1370,00 EUR, autobusa
vietas apmaksa uz prāmja 504,00 EUR, autobusa apdrošināšanas izdevumi 70,00 EUR, degviela
500 km 300,00 EUR, autobusa noma 6 dienām 900,00 EUR, personu apdrošināšanas izdevumi
100,00 EUR, brokastu uz prāmja pašapmaksa 400,00 EUR)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 4. un
5.punktu:
- piešķirt finansējumu no izdevumiem neparedzētiem gadījumiem Tukuma Mūzikas skolai
2844,00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit četri eiro), lai nodrošinātu Tukuma Mūzikas
skolas un Tukuma novada Domes pārstāvju draudzības vizīti Tukuma sadraudzības pilsētā
Tidaholmā.

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS
Tukumā
2017.gada 11.maijā

prot.Nr.7, 4.§.

Par grozījumiem Tukuma novada Domes
2015.gada 26.novembra lēmumā “ Par Pūres un
Jaunsātu pagastu pārvaldes
maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”

Izdarīt Tukuma novada Domes Tukuma novada Domes 2015.gada 26.novembra lēmuma
“Par Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” (prot. Nr.
13, 19.§.) pielikumā šādus grozījumus:
1. izteikt Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāža 3.punktu jaunā
redakcijā:
3.

Autotransporta Toyota RAV4,
KJ-4113 izmantošana

2. papildināt
11.1 punktu:
111

km

0.70

0.15

0.85

Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi ar

Apkure ēkā „Pūre 18”

m2

Domes priekšsēdētājs

0,91

0,19

Ē.Lukmans
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NORAKSTS

LĒMUMS
Tukumā
2015.gada 26.novembrī

prot.Nr.13, 19.§.

Par Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes
maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
Pamatojoties uz Tukuma novada Domes 02.07.2015. noteikumiem Nr.9 „Kārtība, kādā
Tukuma novada pašvaldības iestādes un aģentūras plāno un uzskaita ieņēmumus no maksas
pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas
pakalpojumu izcenojumus” (prot.Nr.7, 9.§.):
1. apstiprināt Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi (pielikumā),
2. ieņēmumus no maksas pakalpojumiem iemaksāt Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes
pamatbudžeta kontā,
3. noteikt, ka par maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus var izlietot izdevumiem, kas
saistīti ar maksas pakalpojumu nodrošināšanu un citiem uzturēšanas izdevumiem atbilstoši Pūres un
Jaunsātu pagastu padomes apstiprinātajai tāmei,
4. maksas pakalpojumu cenrādis stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī,
5. uzskatīt par spēku zaudējušiem Tukuma novada Domes:
5.1. 25.11.2010. noteikumus “Par Pūres pagasta kultūras nama un Jaunsātu tautas nama
maksas pakalpojumiem ” (prot.Nr.13,17.§.);
5.2. 26.06.2014. lēmumu “Par maksas pakalpojuma noteikšanu Jaunsātu feldšeru punktā”
(prot.Nr.7, 38.§.);
5.3. 26.06.2014. lēmumu “Par veļas mašīnas ar žāvētāju izmantošanu Jaunsātu
pagastā”(prot.Nr.7, 37.§.);
5.4. 26.06.2014. lēmumu “Par siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu Pūres pagasta sociālajā
mājā “Lāmas”” (prot.Nr.7, 29.§.);
5.5. 26.06.2014. lēmumu “Par traktortehnikas izmantošanas maksas tarifiem Pūres un
Jaunsātu pagastu pārvaldē” (prot.Nr.7, 29.§.);
5.6. 30.06.2011. lēmumu “Par krūmgrieža izmantošanas maksas tarifu Pūres un Jaunsātu
pagastu pārvaldē” (prot.Nr.8, 33.§.);
5.7. 26.06.2014. lēmumu “Par autotransporta izmantošanas maksas tarifiem Pūres un
Jaunsātu pagastu pārvaldē” (prot.Nr.7, 21.§.);
5.8. 22.08.2013. lēmumu “Par asenizācijas pakalpojuma maksas tarifu Pūres un Jaunsātu
pagastu komunālajam dienestam” (prot.Nr.13, 24.§.).

Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans
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Pielikums
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Tukuma novada Domes 26.11.2015.
lēmumam (prot. Nr.13, 19.§.)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar
Tukuma novada Domes 11.05.2017.
lēmumu (prot.Nr.7, 4.§.)

Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.
p.k.
1
2
3.
4
5
6
7
8
9
10
11
111
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Pakalpojuma veids*

Mērvienība

Autotransporta VW Crafter, JH6799
izmantošana
Autotransporta Mercedes Benz, FE8970
izmantošana
Autotransporta Toyota RAV4,
KJ-4113 izmantošana
Autotransporta VW Transporter,
JM5948 izmantošana
Autotransporta Renault Trafic, GF8275
izmantošana
Autotransporta dīkstāve (par gaidīšanas
laiku)
Krūmgrieža izmantošana
Sniega tīrīšana ar traktoru Belarus 920.3
Traktora Belarus 920.3 pakalpojumi ar
piekabi
Asenizācijas pakalpojumi
Apkure soc. dzīv. Mājā “Lāmas”
Apkure ēkā „Pūre 18”
ar lipīda paneli (holestarīna līmeņa
noteikšana)
intervenozā injekcija
intervenozās sistēmas injekcija
intermuskulārā injekcija
mājas vizīte
veļas mazgāšana ar žāvētāju
mazās zāles noma Pūres kultūras namā
lielās zāles noma Pūres kultūras namā
lielās zāles noma Jaunsātu tautas namā
A4 lapas kopēšana no abām pusēm
Pūres un Jaunsātu pakalpojumu centros
A4 lapas kopēšana no vienas puses
Pūres un Jaunsātu pakalpojumu centros
A3 lapas kopēšana no vienas puses
Pūres un Jaunsātu pakalpojumu centros
A3 lapas kopēšana no abām pusēm
Pūres un Jaunsātu pakalpojumu centros
A4 lapas kopēšana no vienas puses
Pūres un Jaunsātu bibliotēkās
A4 lapas kopēšana no abām pusēm
Pūres un Jaunsātu bibliotēkās

km

Cena bez
PVN
(euro)
0.55

km
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0.12

Cena ar
PVN
(euro)
0.67

0.69

0.14

0.83

km

0,70

0,15

0,85

km

0.56

0.12

0.68

km

0.73

0.15

0.88

h

4.36

1.03

5.39

h
h
h

3.77
15.34
10.34

0.79
3.22
2.17

4.56
18.56
12.51

h
m2
m2
gab.

17.39
1.36
0,91
2.85

3.65
*0.16
0,19
**nepiemēro

21.04
1.52
1,10
2.85

gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
H
H
H
gab.

1.14
1.66
0.74
2.85
1.80
5.08
8.74
7.39
0.08

**nepiemēro
**nepiemēro
**nepiemēro
**nepiemēro
0.38
1.07
1.84
1.55
0.02

1.14
1.66
0.74
2.85
2.18
6.15
10.58
8.94
0.10

gab.

0.06

0.01

0.07

gab.

0.09

0.02

0.11

gab.

0.20

0.04

0.24

gab.

0.09

**nepiemēro

0.09

gab.

0.17

**nepiemēro

0.17

PVN 21%
(euro)

27
28
29

30

31

32
33

A3 lapas kopēšana no vienas puses
Pūres un Jaunsātu bibliotēkās
A3 lapas kopēšana no abām pusēm
Pūres un Jaunsātu bibliotēkās
iespieddarbu un citu dokumentu
printēšana A4 formāta melnbaltā druka
Pūres un Jaunsātu bibliotēkās
iespieddarbu un citu dokumentu
printēšana A4 formāta krāsainā drukā
Pūres un Jaunsātu bibliotēkās
oriģinālu skenēšana un saglabāšana
elektroniskā formā Pūres un Jaunsātu
bibliotēkās
dokumentu iesiešana vai laminēšana A4
lapa Pūres un Jaunsātu bibliotēkās
teksta pārrakstīšana pēc klienta
pieprasījuma līdz 300 vārdiem Pūres un
Jaunsātu bibliotēkās

gab.

0.18

**nepiemēro

0.18

gab.

0.35

**nepiemēro

0.35

gab.

0.13

**nepiemēro

0.13

gab.

0.47

**nepiemēro

0.47

gab.

0.37

0.08

0.45

gab.

0.45

0.09

0.54

gab.

0.84

0.18

1.02

Piezīme. * likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 42. pantu 12.daļu par samazināto likmi
** nepiemēro likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 52.panta 3. Un 17e) daļu

Atvieglojumi
1. Noteikt, ka cenrāža 1., 2., 3., 4. un 5.punktā Autotransporta izmantošanas maksas
pakalpojuma izdevuma aprēķinā Tukuma novada pašvaldības budžeta finansētajām institūcijām un
Tukuma novadā juridisko adresi reģistrējušo nevalstisko organizāciju vajadzībām, tiek iekļauti
faktiskie degvielas izdevumi, komandējuma izdevumi, autotransporta vadītāja virsstundas un nakts
stundas. Samaksa par autotransporta izmantošanu Tukuma novada pašvaldības budžeta
finansētajām institūcijām notiek, veicot savstarpējus budžeta grozījumus.
2. Noteikt, ka no cenrāža 17.punkta maksas pakalpojuma maksas ir atbrīvotas personas,
kurām piešķirts trūcīgas un maznodrošinātas personas statuss.
3. Noteikt, ka no cenrāža 18., 19. un 20.punkta maksas pakalpojuma maksas atbrīvotas
Tukuma novada pašvaldības iestādes un pagastu pārvaldes pašdarbību kolektīvi.
4. Noteikt, ka cenrāža 18., 19. un 20.punkta maksas pakalpojuma maksa tiek samazināta par
50% Tukuma novada teritorijā reģistrētiem uzņēmumiem un biedrībām.

Ē.Lukmans
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NORAKSTS

1.pielikums
SASKAŅOTS
Finanšu nodaļas galvenais ekonomists
(amats)

Inta Kristberga

_____________________

(vārds, uzvārds)

paraksts)

2017.gada ____._________________
Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins
Iestāde/aģentūra Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde
Maksas pakalpojuma veids: autotransporta Toyota RAV4, KJ-4113 izmantošana
Laikposms 01.05.2016.-30.04.2017.
Rādītājs (materiāla/izejvielas
nosaukums, atlīdzība un citi
izmaksu veidi)

Izdevumu
klasifikācijas
kods

1119

1210
2242
2247
2322
2519

Izmaksu apjoms noteiktā
laikposmā viena maksas
pakalpojuma veida
nodrošināšanai

Tiešās izmaksas
Darba alga pakalpojuma sniegšanā
iesaistītajam personālam (šofera
alga 628*12)
Valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas(23.59%)
Transportlīdzekļu uzturēšana un
remonts
Apdrošināšanas izdevumi
(KASKO,OCTA)
Degviela
Ceļu nodoklis
Nolietojums (amortizācija)
Tiešās izmaksas kopā:
Pakalpojuma izmaksas kopā:

Nobraukti km
Maksas pakalpojuma izcenojums par 1 km
Aprēķinu sastādīja:
vecākā grāmatvede
(amats)

Aprēķinu apstiprināja:
pārvaldes vadītāja
(amats)

Domes priekšsēdētājs

7536.00

1777.74
3326.12
407.20
1753.34
106.71
2324.76
17231.87
17231.87

24300
0.70

Daiga Liģere

(vārds, uzvārds)

Santa Heimane

(vārds, uzvārds)

(personiskais paraksts)

_____________
(paraksts)

______________
(paraksts)

Ē.Lukmans
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2.pielikums
SASKAŅOTS
Finanšu nodaļas galvenais ekonomists
(amats)

Inta Kristberga
(vārds, uzvārds)

_____________________
paraksts)

2017.gada ____._________________
Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins
Iestāde/aģentūra Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde
Maksas pakalpojuma veids: apkure ēkā „Pūre-18”
Apkurināmā platība ēkā „Pūre-18” 431.7 m2
Izmaksas apkures sezonā
Patērētā elektrība katlam
Patērētās granulas
D/a kurinātājam

Daudzums
1387 kw
2.085t*7mēn=14.595t*174.85EUR
213eur*7mēn.+23.59%DD
KOPĀ

EUR
304.17
2551.94
1842.73
4698.84

Aprēķins: 4698.84/431.7/12mēn.=0.91EUR/m2

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks
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Ē.Lukmans

Rīgā, Nr. 9/P

Neatkarīgu revidentu ziņojums
Tukuma novada domei reģ. Nr. 90000050975
Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu
Esam veikuši Tukuma novada domes (“Pašvaldība”) 2016. gada pārskatā ietvertā konsolidētā finanšu pārskata
revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver:
 2016. gada 31. decembra konsolidēto pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",



2016. gada konsolidēto pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,



Pašvaldības konsolidēto pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2016. gadu – veidlapa Nr.4-1,



Pašvaldības konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par 2016. gadu – veidlapa Nr.2-NP,



Konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas (LR) Ministru kabineta 2013.gada
15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites
pamatprincipu aprakstu, konsolidētā finanšu pārskata skaidrojumu.

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības iestāžu finanšu pārskatus, kā norādīts
konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgie uzņēmumi nav konsolidēti šajā konsolidētajā finanšu
pārskatā.
Mūsuprāt, pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Tukuma novada
pašvaldības konsolidēto finansiālo stāvokli 2016. gada 31. decembrī un par tās konsolidētajiem darbības finanšu
rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2016. gada 31. decembrī, saskaņā ar LR Ministru
kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.
Atzinuma pamatojums
Atbilstoši LR Revīzijas pakalpojumu likumam (“Revīzijas pakalpojumu likums”) mēs veicām revīziju saskaņā ar
Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem (turpmāk- SRS). Mūsu pienākumi, kas noteikti
šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata
revīziju.
Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes izstrādātā
Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (SGĒSP kodekss) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām
neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai konsolidētā finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā.
Mēs esam ievērojuši arī SGĒSP kodeksā un LR Revīzijas pakalpojumu likumā 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
Par citu informāciju atbild Pašvaldības vadība. Citu informāciju veido Vadības ziņojums, kas atspoguļots gada
pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO.
Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, un mēs
nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā Citas ziņošanas
prasības saskaņā ar LR 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 informācijas vai no mūsu zināšanām, kuras
mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības.
Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par Pašvaldību un tās darbības vidi,
mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir ziņot par šādiem apstākļiem. Mūsu
uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo.
Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām
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Papildus tam, saskaņā ar LR Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai Vadības ziņojums ir
sagatavots saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas
kārtība” prasībām.
Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt:


Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots konsolidētais finanšu pārskats, sniegtā
informācija atbilst finanšu pārskatam, un



Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115
„Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.

Turklāt, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās vidi, mūsu pienākums ir ziņot, ja
mēs vadības ziņojumā esam identificējuši būtiskas neatbilstības. Mūsu uzmanības lokā nav nonācis nekas, par ko šajā
sakarā būtu jāziņo.
Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, atbildība par konsolidēto finanšu pārskatu
Vadība ir atbildīga par tāda konsolidētā finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu
saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”,
kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu
iespējams sagatavot konsolidēto finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdas dēļ 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 vadība neplāno Pašvaldības likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai arī
tai nav citas reālas alternatīvas kā Pašvaldības likvidācija vai darbības izbeigšana.
Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, ir atbildīgas par Pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata
sagatavošanas procesa uzraudzību.
Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētais finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdas vai
krāpšanas dēļ 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 SRS, vienmēr tiks atklāta
būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par
būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko
lietotāji pieņem, balstoties uz šo konsolidēto finanšu pārskatu.
Veicot revīziju saskaņā ar SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un saglabājam
profesionālo skepticismu. Mēs arī:



identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdas dēļ
izraisītās 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 neatbilstības krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas
izraisītas neatbilstības, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, informācijas
neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus;



iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem
apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par Pašvaldības iekšējās
kontroles efektivitāti;



izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības
uzrādītās informācijas pamatotību;



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, vai, ja šāda informācija 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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izvērtējam vispārēju konsolidētā finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju un
skaidrojumus pielikumā, un to, vai konsolidētais finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata pamatā esošos
darījumus un notikumus;



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.

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, un, cita starpā, sniedzam informāciju par
plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās
kontroles trūkumiem, kādus mēs identificējam revīzijas laikā.
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