Finanšu revīzijas par
saimnieciskā gada
pārskatu par 2018.gadu
rezultāti

Skanstes ielā 50, Rīgā, LV-1013
Tālrunis: +371 67017500
E-pasts: lrvk@lrvk.gov.lv
Mājas lapa: www.lrvk.gov.lv
FB, Twitter: @VKontrole

Latvijas Pašvaldību mācību centrs
Rīga
15.01.2020.

Programma
1. Saimnieciskā gada pārskata revīzijas galvenās atziņas.
2. Saimnieciskā gada pārskata revīzijas pašvaldību daļā konstatētās
neatbilstības:
2.1. inventarizācija: ilgtermiņa ieguldījumi, salīdzināšana ar
valsts reģistriem;
2.2. pašvaldību struktūra: iestādes un to gada pārskati,
aģentūras un zvērināta revidenta atzinums;
2.3. pārvaldes uzdevumu deleģēšana vai pakalpojums.
3. Valsts kontroles sadarbība ar pašvaldību pieaicinātajiem
zvērinātajiem revidentiem:
3.1. 2018.gada uzdevums – pašvaldību deputātu atlīdzības
izvērtēšana;
3.2. sadarbība 2019.gadā.
4. Aktualitātes Valsts kontroles darbā.
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2.3. Pārvaldes uzdevumu
deleģēšana vai
pakalpojums

Skanstes ielā 50, Rīgā, LV-1013
Tālrunis: +371 67017500
E-pasts: lrvk@lrvk.gov.lv
Mājas lapa: www.lrvk.gov.lv
FB, Twitter: @VKontrole

Piektā revīzijas departamenta
Pirmā sektora valsts revidente
Nataļja Circene

Informācijas atklāšana
Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36.pantā
noteikts, ka atvasināta publiska persona
nodrošina, ka tās mājas lapā internetā tiek
publiskota aktuāla informācija par
kapitālsabiedrībām, kurās tai ir līdzdalība
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Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrībām,
kurās pašvaldībām ir līdzdalība












kapitālsabiedrību saraksts, kas grupēts pēc nozares vai lieluma kritērijiem
kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, pamatkapitāla lielums un atvasinātas
publiskas personas līdzdalības apmērs
atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība likuma nosacījumiem un
vispārējais stratēģiskais mērķis
kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība likuma
nosacījumiem
atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā
kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats
kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai un veiktie
maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un
nodokļu maksājumi)
ziņas, ka atvasināta publiska persona paredzējusi izbeigt līdzdalību
kapitālsabiedrībā
ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi
citas ziņas, ko atvasināta publiska persona uzskata par nepieciešamu publiskot
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Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Pārvaldes uzdevumu
izpilde

Deleģēšanas līgums

Pakalpojuma līgums
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Deleģēšanas līgumu saturs
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 46.pants nosaka deleģēšanas līguma saturu,
respektīvi līgumā jānorāda:
 līdzējus
 deleģēto pārvaldes uzdevumu un normatīvo aktu, ar kuru attiecīgais uzdevums
nodots deleģētāja kompetencē
 deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes termiņu un kārtību
 līdzēju konkrēto atbildību, kā arī iespējamo atbildību līguma izbeigšanas
gadījumā
 uzdevuma izpildes kvalitātes novērtējuma kritērijus, bet, ja līguma priekšmets ir
vienreizējs uzdevums, — arī sasniedzamos rezultātus
 savstarpējo norēķinu kārtību, finansu un citu resursu piešķiršanas noteikumus
 regulāro pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtību
 pilnvarotās personas darbības uzraudzības kārtību
 līguma spēkā stāšanās kārtību
 līguma darbības termiņu
 citus būtiskus līguma nosacījumus
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Revīzijā konstatētas neatbilstības
 deleģēšanas līgumi nav publicēti pašvaldību mājas lapās
internetā
 deleģēšanas līgumi nav saskaņoti ar VARAM / VARAM
nav informēts par noslēgtiem deleģēšanas līgumiem, kuru
darbības termiņš ir līdz 1 gadam
 nav nodrošināta deleģēšanas līgumu nosacījumu izpildes
kontrole, jo pašvaldības nesaņem no pilnvarotajām
personām atskaites līgumos noteiktajā termiņā un apmērā
 ir noslēgti līgumi, kuru saturs neatbilst normatīvā akta
prasībām par atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanu

8

LRVK.GOV.LV

Finansēšanas kārtība
Vienādu deleģēto pārvaldes uzdevumu
izpildīšanai pašvaldībās tiek piemērota atšķirīga
finansēšanas kārtība: maksājumi par
pakalpojumiem vai dotācijas piešķiršana
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Pārvaldes funkciju izpildes izvērtēšana
Pašvaldības autonomas funkcijas

Veik ts pašvaldības funk ciju no drošināšanas izvērtējums
(ekonomiskumu s katīt 4.pielikumu)

Nē
Fun kciju izp ildi nod roš ina
pašvaldības s truktūrvienība

Dibināta kapitāls abiedrība
noteikto funkciju izpildes
nodrošināsanai

Noslēgts līgums par pārvaldes
uzdevumu deleģēšanu *

Jā
Jā
Veikts izvērtējums –
vai ir noslēgti līgumi ar
ārpakalpojumu sniedzējiem par
pārvaldes uzdevumu
deleģēšanu

Veikts izvērtējums –
vai ir deleģēti p ap ildus
pārvaldes uzdevumi, kuri izriet
no paš valdību autonomam
funk cijām **

Nē

Nē

Veikts izvērtējums –
vai līgums atbils t Valsts
pārvaldes iek ārtas lik uma
46.pantā noteiktajām
prasībām

Jā
Līgumā norādīts finansēšanas veids - dotācija

Turpina nodrošināt funkciju izpildi

Turpina nodrošināt noteikto funkciju
izpildi

Deleģēšanas līgums ir sas kaņots ar VAR AM

Komersantam nodroš ināta atsevišķa
(nodalīta) grāmatvedības uzskaite visiem
ieņēmumiem u n izd ev umiem saistībā ar
pārvaldes uzdevumu izpildi
Iegādātas preces un saņemtos pakalpojumus
pārvaldes uzdevumu veikšanai komersants
neiekļauj priekšnodokļa daļā

Pašvaldībā no dro šināta d eleģēto uzd ev umu
izpildes kvalitātes kontroli

Turpina nodrošināt
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Pārvaldes uzdevumu deleģējuma izvērtēšanas
shēma
Deleģēšanas vai pakalpojumu līgums?

Vai uzdevums
izriet no pašvaldību autonomām
funkcijām?

Nē

Jā

Vai līgums atbilst
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 46.pantā noteiktajām
prasībām?
(līgums saskaņots ar VARAM)

Nē

Vai ir iespēja noformēt līgumu atbilstoši
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 46.panta
prasībām?
(līgumu jāsaskaņo ar VARAM)

Nē

Jā
Jā

Vai līgumā norādīts
finansēšanas veids - dotācija?
(komersants
nodrošināja atsevišķo (nodalīto)
grāmatvedības uzskaiti)

Nē

Vai ir iespēja mainīt finansēšanas veidu?
(komersantam ir jānodrošina nodalīto
grāmatvedības uzskaiti)

Nē

Jā
Jā
Pārvaldes uzdevumu īstenošanai piešķir dotācijas, saņem
atskaites par dotācijas izlietojumu deleģēta uzdevuma izpildei
(nemaksā PVN par deleģētā uzdevuma izpildi)

Slēdz pakalpojumu līgumu, maksā PVN
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Pārvaldes uzdevumu deleģēšana un PVN
Komersanti (tajā skaitā pašvaldību kapitālsabiedrības), pildot deleģētos pārvaldes
uzdevumus (izņemot PVN likuma 3.panta desmitajā daļā minētos darījumus), nav
uzskatāmi par nodokļa maksātājiem, ja tiek izpildīti sekojoši nosacījumi:
 ir veikts izvērtējums, ka komersants var veikt attiecīgo uzdevumu efektīvāk
 pārvaldes uzdevums komersantam nodots ar deleģēšanas līgumu
 deleģēšanas līgums ir saskaņots ar VARAM vai, ja līguma termiņš nepārsniedz
gadu, VARAM ir informēts par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu
 līgumā norādīts, ka deleģēto pārvaldes uzdevumu finansēšanas veids ir dotācija
 komersants ir nodrošinājis atsevišķu (nodalītu) grāmatvedības uzskaiti visiem
ieņēmumiem un izdevumiem saistībā ar pārvaldes uzdevumu izpildi
 iegādātās preces un saņemtos pakalpojumus pārvaldes uzdevumu veikšanai
komersants neiekļauj atskaitāmā priekšnodokļa daļā
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PALDIES PAR UZMANĪBU!
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