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Uz TAP VSS-1270 
 

Finanšu ministrijai 
 

 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Gada 
pārskata sagatavošanas kārtība”  
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir iepazinusies ar Ministru kabineta 
noteikumu projektu „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” un to nesaskaņo, 
jo no pašvaldībām saņemti šādi iebildumi: 

1) noteikumu projekta 3.3. punkts paredz, ka gada pārskatā iekļauj 
apliecinājumu revidentam par gada pārskatā sniegtās informācijas 
patiesumu. Pašvaldības, parakstot gada pārskata veidlapas un 
pielikumus, jau apliecina, ka pārskatā atspoguļotā informācija ir patiesa 
un atspoguļota saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 
grāmatvedības kārtošanas un gada pārskata sastādīšanas jomā. Tādējādi 
pašvaldībām būtu jāapliecina divas reizes, ka ievēro spēkā esošos 
normatīvos aktus; 

2) noteikumu projekta 21.2. punkts paredz, ka katras iestādes vadītājs 
sagatavo apliecinājumu revidentam par gada pārskatos sniegtās 
informācijas patiesumu. Daļai pašvaldību šāda dokumenta esamība ir 
paredzēta divpusējās attiecībās ar revidentiem. Uzskatām, ka šāds 
dokuments var tikt paredzēts divpusējās attiecībās ar revidentu, tam nav 
jābūt pašvaldības gada pārskata sastāvdaļai. Līdz ar to būtu precizējams 
arī noteikumu projekta 23. punkts; 

3) noteikumu projekta 59.6.4. punkts nosaka, ka veidlapā Nr. 1 „Bilance” 
norāda kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz valsts vai 
pašvaldības budžetu izdevumiem nākotnē. Punkta saturs precīzi nav 
saprotams. Piemēram, ja ir domāts, ka jāatspoguļo prognozējamais 
pašvaldības finansējums kapitālsabiedrībai deleģēto funkciju 
realizēšanai, tad jāsaprot, ka šī finansējuma apmērs ir tieši atkarīgs no 
pašvaldības pieņemtā lēmuma – deleģētās funkcijas apmēra un satura. 
Pēc būtības šī ir neliela daļa no pašvaldības prognozējamajiem 
izdevumiem turpmākajos gados, jo pašvaldībai būs jānodrošina resursi 
arī savām struktūrvienībām (iestādēm) noteikto funkciju realizēšanai. 
Uzskatām, ka šī informācija šādā veidā nav pievienojama pie 
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pašvaldības gada pārskata un tas ir jautājums par pašvaldības budžeta 
plānošanu vidējā termiņā; 

4) attiecībā uz noteikumu projekta 60.9. punktu lūdzam precizēt, vai 
saņemtie un izlietotie līdzekļi no valsts programmas 99.00 „Līdzekļi no 
neparedzētajiem līdzekļiem” ir ārkārtas ieņēmumi un izdevumi; 

5) veidlapā Nr. 7–5 „Aizdevumu izmaiņu pārskats” trūkst ailes „Uzkrājumi 
aktīviem”; 

6) lūdzam noteikumu projekta 71.2.2. punktā aizstāt vārdu „aizdevumiem” 
ar vārdiem „avansa maksājumiem”; 

7) lūdzam noteikumu projekta 72.3.2. punktā aizstāt vārdu „aizdevumiem” 
ar vārdu „prasībām” un attiecīgi mainīt locījumu vārdam „nedrošajiem”; 

8) lūdzam veidlapā 2-DII pievienot tabulu kontam 8699 ar skaidrojumiem. 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


