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PLĀNS

 Sadarbība ar zvērinātajiem revidentiem
 Izaicinājumi pašvaldību reformas kontekstā
 Valsts kontroles pilnvaru paplašināšana
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FINANŠU REVĪZIJA – SADARBĪBA 
AR ZVĒRINĀTAJIEM REVIDENTIEM



LRVK.GOV.LV

MĒRĶI

• Sniegt skaidru un patiesu priekšstatu 
par valsts darbības rezultātiem un 
finansiālo stāvokli pārskata gada 
31.decembrī

• Sniegt skaidru un patiesu priekšstatu 
par valsts darbības rezultātiem un 
finansiālo stāvokli pārskata gada 
31.decembrī

SGP mērķisSGP mērķis

• Sniegt neatkarīgu un kvalificētu 
novērtējumu par to, kā SGP sasniedz 
savu mērķi + atzinumi par 
specifiskiem atbilstības jautājumiem

• Sniegt neatkarīgu un kvalificētu 
novērtējumu par to, kā SGP sasniedz 
savu mērķi + atzinumi par 
specifiskiem atbilstības jautājumiem

Valsts 
kontroles 
atzinuma 
mērķis

Valsts 
kontroles 
atzinuma 
mērķis
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SGP UN ATZINUMS

13 ministriju un 13 
centrālo valsts iestāžu 

gada pārskati

13 ministriju un 13 
centrālo valsts iestāžu 

gada pārskati
Valsts 

budžeta 
finanšu 

uzskaites 
pārskati

Valsts 
budžeta 
finanšu 

uzskaites 
pārskati

119 pašvaldību gada 
pārskati

119 pašvaldību gada 
pārskati

Zvērināta 
revidenta 
atzinums

Zvērināta 
revidenta 
atzinums

Saimnieciskā gada 
pārskats 

Saimnieciskā gada 
pārskats 

Valsts 
kontroles 
atzinums

Valsts 
kontroles 
atzinums

Valsts kontroles atzinumsValsts kontroles atzinums
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SADARBĪBAS VIRZIENI

Finanšu 
revīzija

• 22 iestādes un SPRK (2017.g.)
• Zvērināto revidentu pieeja

Finanšu 
revīzija

• 7 būtiskās +22 (23) pašvaldības
• Zvērināto revidentu pieeja

Atbilstības 
jautājums

• 119 pašvaldības
• LZRA – zvērināto revidentu atzinumi
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ATBILSTĪBAS JAUTĀJUMA VĒRTĒŠANA

Valsts kontrole –

grupas atbildīgais 
partneris –

darba uzdevums

Zvērināti revidenti –

komponenšu 
revidenti–

uzdevuma īstenošana
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2018.G. ATBILSTĪBAS JAUTĀJUMS 
PAŠVALDĪBĀS

Vai pašvaldības noteiktā 
deputātu atlīdzības kārtība un 
prakse atbilst likuma prasībām 

un aprēķinātais atlīdzības 
apmērs nepārsniedz likumā* 

noteiktos ierobežojumus?

* Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums
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PROCESS

Informatīva 
vēstule

Metodika

Zvērinātu 
revidentu 
116 
atzinumi

Valsts 
kontroles 
revidentu 
darbs 3 
pašvaldībās

Valsts 
kontroles 
atzinums
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DEPUTĀTU ATLĪDZĪBA – REZULTĀTS

Atbilstība likuma normāmAtbilstība likuma normām
• 37 jeb 31 % ir ievērojušas pilnībā
• 59 jeb 50 % ir ievērojušas daļēji
• 23 jeb 19 % nav ievērojušas

Ieviestās izmaiņasIeviestās izmaiņas
• 38 ir veikušas grozījumus, 44 nav veikušas uzlabojumus

Sekas neieviestam ieteikumamSekas neieviestam ieteikumam
• kavēšanās ar grozījumiem Atlīdzības likumā
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DEPUTĀTU ATLĪDZĪBA – NEATBILSTĪBAS (2018)
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TURPMĀK

Sadarbība ar pašvaldību zvērinātajiem 
revidentiem
Sadarbība ar pašvaldību zvērinātajiem 
revidentiem
• jāstiprina prasības pašvaldību zvērināto revidentu 

neatkarībai
• sadarbību turpināsim un attīstīsim
• paplašināsim informācijas abpusēju apmaiņu ar LZRA
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TURPMĀKĀ SADARBĪBA; 
IZAICINĀJUMI PAŠVALDĪBU 
REFORMAS KONTEKSTĀ
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2020. – 2022.

 Valsts kontroles 5.RD darbības plāns
 3 etapi:

 Reformas uzsākšana – specifiski jautājumi, ar 
apvienošanos saistītie jautājumi

 Apvienošanās – pašvaldību īstenotās darbības, 
labākā prakse

 Jauni novadi – reformas gaita, sniegums, kļūdu 
labošana, pilnveidojumi
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2020. – 2022. PAŠVALDĪBU BUDŽETI
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Pēc reformas - 39 pašvaldības
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AKTUĀLĀS REVĪZIJAS 
(1)
 Saimnieciskā gada pārskata par 2019.gadu 

revīzija
• Grāmatvedības kārtošana saskaņā ar jauno 

regulējumu
• Nekustamo īpašumu atsavināšana
• Debitoru parādu vadība kapitālsabiedrībās
• Pētījumi un tiem pielīdzināmie pakalpojumi
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2020. – 2022. JAUNĀ PIEEJA

Saimnieciskā gada pārskata revīzijas jautājums

 

(informācijas apkopojums, risku identificēšana 119 
pašvaldībās)

 Informācijas tehnoloģiju 
sistēmu un datu bāzu 

pārvaldības un 
savietojamības problēmas
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AKTUĀLĀS REVĪZIJAS 
(2)
 Māju drošības revīzija
• pašvaldība kā īpašnieks, apsaimniekotājs un uzraugs
• Ekonomikas ministrija

 Revīzija Talsu novada pašvaldībā – 
kapitālsabiedrību pārvaldība

 Revīzija par notekūdeņu apsaimniekošanu
• pašvaldības
• VARAM
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PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA PAŠVALDĪBĀM

 Semināri pēc revīzijām Latvijas pašvaldību 
mācību centrā

 Pašnovērtējuma anketas
 Valsts kontroles mājas lapas attīstība
• īpaša pašvaldību sadaļa
• publiska ieteikumu platforma
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VALSTS KONTROLES PILNVARU 
PAPLAŠINĀŠANA – LIKUMA 
GROZĪJUMI
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VALSTS KONTROLES LIKUMS

57.1 pants. Valsts kontrole pēc tam, kad stājies spēkā 
lēmums par revīzijas ziņojuma apstiprināšanu, veic šajā 
likumā noteiktos pasākumus, lai informētu kompetentās 
iestādes par revīzijā konstatētajiem tiesību normu 
pārkāpumiem, sekotu to izskatīšanas gaitai, kā arī lemj 
par revīzijā konstatētās nelikumīgās rīcības 
rezultātā nodarīto zaudējumu piedziņu.

(20.06.2019. likuma redakcijā, kas stājas 
spēkā 01.08.2019.)
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MOTIVĀCIJA

Likumi paredz 
zaudējumu 
piedziņas 

pienākumu

Likumi paredz 
zaudējumu 
piedziņas 

pienākumu

Praksē zaudējumu 
piedziņa ir reta 

parādība

Praksē zaudējumu 
piedziņa ir reta 

parādība
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IZMAIŅU IETEKME

Preventīvs 
efekts

Līdzekļu 
atgriešana 
budžetos

Nodokļu maksātāju 
naudas tiesiskas 

izmantošanas 
veicināšana
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ZAUDĒJUMU PIEDZIŅA

Zaudējumus paredzēts piedzīt tikai 
tad:

Zaudējumus paredzēts piedzīt tikai 
tad:

ja tie radīti nelikumīgas rīcības rezultātā, bet ne 
nelietderīgas rīcības rezultātā

ja persona tos neatlīdzina labprātīgi un revidējamā  
iestāde vai augstāka iestāde neveic zaudējumu 

piedziņu
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ZAUDĒJUMU PIEDZIŅA

Zaudējumus varēs piedzīt: Zaudējumus varēs piedzīt: 

ne vairāk kā viena gada mēnešalgas apmērā

(pēc nodokļu nomaksas)

ja no pārkāpuma izdarīšanas brīža nav pagājuši 
vairāk kā četri gadi
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ZAUDĒJUMU PIEDZIŅAS PROCESS

VK revīzijas ziņojumsVK revīzijas ziņojums
Departamenta 

priekšlikums uzsākt 
piedziņu

Departamenta 
priekšlikums uzsākt 

piedziņu

VK padomes lēmums 
uzsākt piedziņu, 

identificējot 
pārkāpumu un 

iespējamās vainīgās 
personas 

VK padomes lēmums 
uzsākt piedziņu, 

identificējot 
pārkāpumu un 

iespējamās vainīgās 
personas 

Revidējamā iestāde 
(augstāka iestāde) veic 
izvērtējumu 6 mēnešu 

laikā

Revidējamā iestāde 
(augstāka iestāde) veic 
izvērtējumu 6 mēnešu 

laikā

VK padome 4 mēnešu laikā 
izvērtē saņemto informāciju un 
lemj, vai veikt piedziņu, atlikt 
piedziņu vai pieņemt zināšanai

VK padome 4 mēnešu laikā 
izvērtē saņemto informāciju un 
lemj, vai veikt piedziņu, atlikt 
piedziņu vai pieņemt zināšanai

VK padome izdod 
administratīvo aktu 

veikt piedziņu

VK padome izdod 
administratīvo aktu 

veikt piedziņu
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BŪTISKI NOSACĪJUMI ZAUDĒJUMU PIEDZIŅAI

VK padomes lēmumu par zaudējumu piedziņu  
persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā 

procesa likumā noteiktajā kārtībā trīs instancēs

VK padomes lēmumu par zaudējumu piedziņu  
persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā 

procesa likumā noteiktajā kārtībā trīs instancēs

Dienesta, darba vai amata tiesisko 
attiecību izbeigšana nav pamats, lai 

zaudējumus nepiedzītu

Dienesta, darba vai amata tiesisko 
attiecību izbeigšana nav pamats, lai 

zaudējumus nepiedzītu

Likumprojekta sadaļa par zaudējumu piedziņu 
piemērojama attiecībā uz revīzijām, kuras 

uzsāktas pēc 31/07/2019

Likumprojekta sadaļa par zaudējumu piedziņu 
piemērojama attiecībā uz revīzijām, kuras 

uzsāktas pēc 31/07/2019
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IZAICINĀJUMI

Prast nodalīt 
mazāku tēriņu 

iespējas no 
faktiskajiem 
zaudējumiem

Prast nodalīt 
mazāku tēriņu 

iespējas no 
faktiskajiem 
zaudējumiem

Sadarbībā ar 
prokuratūru prast 

izvērtēt – kad 
lietderīgāk piedzīt 
zaudējumus, nevis 

uzsākt 
kriminālprocesu

Sadarbībā ar 
prokuratūru prast 

izvērtēt – kad 
lietderīgāk piedzīt 
zaudējumus, nevis 

uzsākt 
kriminālprocesu

Iedibināt pareizu 
praksi

Iedibināt pareizu 
praksi

Izpildvarai rūpīgi pārdomāt, kuri likumi ir 
grozāmi, ja paredz neskaidrus regulējumus 

valsts naudas izlietošanai

Izpildvarai rūpīgi pārdomāt, kuri likumi ir 
grozāmi, ja paredz neskaidrus regulējumus 

valsts naudas izlietošanai

Atcerēties – ierēdņi 
nav miljonāri, t.i., 

atgūstamās summas 
var nenosegt 

zaudējumu apmēru

Atcerēties – ierēdņi 
nav miljonāri, t.i., 

atgūstamās summas 
var nenosegt 

zaudējumu apmēru
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PALDIES!
JŪSU JAUTĀJUMI


