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VENTSPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME 

Jūras iela 36, Ventspils, LV3601, Latvija, tālr.: 63601100, e-pasts: dome@ventspils.lv, www.ventspils.lv 

 
 

LĒMUMS 

2022.gada 28.aprīlī Ventspilī Nr.65 

  (protokols Nr.8; 2.§) 

 

Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības  
2021.gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu 

 

Lai sniegtu finanšu pārskata lietotājiem priekšstatu par Ventspils valstspilsētas pašvaldības 
finansiālo darbību 2021.gadā, ir sagatavots Ventspils valstspilsētas pašvaldības konsolidētais 2021.gada 

pārskats. Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī ņemot vērā 
Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumus Nr.344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, 

saskaņā ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2022.gada 19.aprīļa Ekonomikas un budžeta komisijas  

ieteikumu un 2022.gada 21.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu,  

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 
nolemj: 

 

1. Apstiprināt Ventspils valstspilsētas pašvaldības finanšu pārskata veidlapu nr.1 „Bilance” uz 
2021.gada 31.decembri. 

2. Apstiprināt Ventspils valstspilsētas pašvaldības finanšu pārskata veidlapu nr.FD „Pārskats par 

darbības finansiālajiem rezultātiem” uz 2021.gada 31.decembri. 

3. Apstiprināt Ventspils valstspilsētas pašvaldības finanšu pārskata veidlapu nr.PK „Pašu kapitāla 
izmaiņu pārskats” uz 2021.gada 31.decembri. 

4. Apstiprināt Ventspils valstspilsētas pašvaldības finanšu pārskata veidlapu nr.NP „Naudas plūsmas 
pārskats” uz 2021.gada 31.decembri. 

5. Apstiprināt Ventspils valstspilsētas pašvaldības finanšu pārskata pielikumu „Finanšu pārskata 
posteņu skaidrojums” uz 2021.gada 31.decembri. 

6. Apstiprināt Ventspils valstspilsētas pašvaldības finanšu  pārskata pielikuma veidlapu nr.2 „Pārskats 
par pamatbudžeta izpildi” uz 2021.gada 31.decembri. 

7. Apstiprināt Ventspils valstspilsētas pašvaldības finanšu  pārskata pielikuma veidlapu nr.2 „Pārskats 
par ziedojumu un dāvinājumu izpildi” uz 2021.gada 31.decembri. 

8. Apstiprināt vadības ziņojumu pie Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2021.gada konsolidētā 
pārskata. 

9. Apstiprināt Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2021.gada konsolidētā pārskata grāmatvedības 
uzskaites pamatprincipu aprakstu. 

10. Apstiprināt Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2021.gada konsolidētā pārskata sagatavošanas 
principu aprakstu. 

11. Apstiprināt Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2021.gada konsolidētā pārskata finanšu instrumentu 
risku pārvaldīšanas aprakstu. 
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12. Apstiprināt Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2021.gada konsolidētā pārskata skaidrojumus par 

budžeta izpildi. 

13. Uzdot Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Ventspils domes administrācija” Finanšu 
nodaļai (I. Rītele) līdz 2022.gada 1.maijam nodrošināt 2021. gada pārskata iesniegšanu 
atbildīgajām institūcijām atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.344 „Gada 
pārskata sagatavošanas kārtība” 32. punktam.  

 

 

Domes priekšsēdētājs          J.Vītoliņš 

 

 

 
L.Gibarte, 63601157 

lita.gibarte@ventspils.lv 
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NEATKAR GU REVIDENTU ZI OJUMS 
 

DOKUMENTA DATUMS IR T  ELEKTRONISK S PARAKST ŠANAS LAIKS 

Ventspils valstspils tas pašvald bas domei 

Atzinums 

M s esam veikuši Ventspils valstspils tas pašvald bas (turpm k tekst  „Pašvald ba”) pievienotaj  gada p rskat  ietvert  
konsolid t  finanšu p rskata rev ziju. Pievienotais konsolid tais finanšu p rskats ietver p rskatu par finansi lo st vokli 
2021. gada 31. decembr  (bilance), p rskatu par darb bas finansi lajiem rezult tiem, pašu kapit la izmaiņu p rskatu, 
naudas plūsmas p rskatu par gadu, kas nosl dz s 2021. gada 31. decembr , k  ar  finanšu p rskata pielikumu, tai skait , 
finanšu p rskata posteņu strukturiz to skaidrojumu, gr matved bas uzskaites principu aprakstu, gada p rskata 
sagatavošanas principu aprakstu un finanšu instrumentu risku p rvald šanas aprakstu.  

Mūsupr t, pievienotais konsolid tais finanšu p rskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Ventspils valstspils tas 
pašvald bas konsolid to finansi lo st vokli 2021. gada 31. decembr  un par t s konsolid tajiem darb bas finanšu 
rezult tiem un konsolid to naudas plūsmu gad , kas nosl dz s 2021. gada 31. decembr  saskaņ  ar Latvijas Republikas 

Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada p rskata sagatavošanas k rt ba”. 

Atzinuma pamatojums 

M s veic m rev ziju saskaņ  ar Latvijas Republik  atz tiem finanšu rev zij m piem rojamiem Starptautiskajiem Augst ko 
rev zijas iest žu standartiem (turpm k - ISSAI). Mūsu pien kumi, kas noteikti šajos standartos, t l k izkl st ti mūsu 
ziņojuma sadaļ  “Revidenta atbild ba par konsolid t  finanšu p rskata rev ziju”. M s esam neatkar gi no Pašvald bas 
saskaņ  ar Starptautisk  Profesion lu gr matvežu tikas kodeksa (iekļaujot starptautiskos neatkar bas standartus) 
(SG SP kodekss) pras b m un Latvijas Republikas Rev zijas pakalpojumu likum  iekļautaj m neatkar bas pras b m, 
kas ir piem rojamas mūsu veiktajai konsolid t  finanšu p rskata rev zijai Latvijas Republik . M s esam iev rojuši p r jos 
Rev zijas pakalpojumu likum  un SG SP kodeks  noteiktos tikas principus. M s uzskat m, ka mūsu iegūtie rev zijas 
pier d jumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam.  

Zi ošana par citu informāciju 

Vad ba ir atbild ga par citu inform ciju. Cita inform cija ietver: 

• vad bas ziņojumu, kas sniegts e-P rskatu sist m  sadaļ  Dokumenti “2. Vad bas ziņojums”; 
• budžeta izpildes skaidrojums, kas sniegts e-P rskatu sist m  sadaļ  Dokumenti “6. Budžeta izpildes 

skaidrojums”. 

Cita inform cija neietver konsolid to finanšu p rskatu un mūsu revidentu ziņojumu par šo finanšu p rskatu. 

Mūsu atzinums par konsolid to finanšu p rskatu neattiecas uz šo citu inform ciju, un m s nesniedzam par to nek da 
veida apliecin jumu, izņemot to k  nor d ts mūsu ziņojuma sadaļ  Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas 
Republikas tiesību aktu prasībām. 

Saist b  ar konsolid t  finanšu p rskata rev ziju mūsu pien kums ir iepaz ties ar citu inform ciju un, to darot, izv rt t, 
vai š  cita inform cija būtiski neatšķiras no konsolid t  finanšu p rskata vai no mūsu rev zijas gait  iegūtaj m zin šan m 
un vai t  nesatur cita veida būtiskas neatbilst bas.  



 

 

 

 

 

Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot v r  rev zijas laik  gūt s zin šanas un izpratni par Pašvald bu un t s darb bas 
vidi, m s secin m, ka cit  inform cij  ir būtiskas neatbilst bas, mūsu pien kums ir par to ziņot. Mūsu uzman bas lok  
šaj  ziņ  nav non kuši nek di apst kļi, par kuriem būtu j ziņo. 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām 

Latvijas Republikas Rev zijas pakalpojumu likum  noteiktas v l citas ziņošanas pras bas attiec b  uz vad bas ziņojumu.  

Mūsu pien kums ir izv rt t, vai vad bas ziņojums ir sagatavots saskaņ  ar 2018. gada 19. jūnija LR Ministru Kabineta 

2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada p rskata sagatavošanas k rt ba” pras b m.  

Pamatojoties vien gi uz mūsu rev zijas ietvaros veiktaj m procedūr m, mūsupr t: 
• vad bas ziņojum  par konsolid to finanšu gadu, par kuru ir sagatavots konsolid tais finanšu p rskats, 

sniegt  inform cija atbilst konsolid tajam finanšu p rskatam, un 

• vad bas ziņojums ir sagatavots saskaņ  ar 2018. gada 19. jūnija LR Ministru Kabineta noteikumu Nr. 344 

„Gada p rskata sagatavošanas k rt ba” pras b m.  
 

Vad bas un personu, kurām uzticēta Pašvald bas pārvalde, atbild ba par konsolidēto finanšu pārskatu 

Vad ba ir atbild ga par konsolid t  finanšu p rskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu saskaņ  ar 
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada p rskata sagatavošanas k rt ba” 
un par t du iekš jo kontroli, k du vad ba uzskata par nepieciešamu, lai būtu iesp jams sagatavot konsolid to finanšu 
p rskatu, kas nesatur ne kr pšanas, ne kļūdu izrais tas būtiskas neatbilst bas. 

Sagatavojot konsolid to finanšu p rskatu, vad bas pien kums ir izv rt t Pašvald bas sp ju turpin t darb bu, p c 
nepieciešam bas sniedzot inform ciju par apst kļiem, kas saist ti ar Pašvald bas sp ju turpin t darb bu un darb bas 
turpin šanas principa piem rošanu, ja vien vad ba nepl no likvid t Pašvald bu vai p rtraukt t s darb bu, vai ar  tai nav 
citas re las alternat vas k  Pašvald bas likvid šana vai darb bas p rtraukšana. 

Personas, kur m uztic ta Pašvald bas p rvalde, ir atbild gas par Pašvald bas konsolid to finanšu p rskata 
sagatavošanas p rraudz bu. 

Revidenta atbild ba par konsolidēto finanšu pārskata rev ziju 

Mūsu m rķis ir iegūt pietiekamu p rliec bu par to, ka konsolid tais finanšu p rskats kopum  nesatur kļūdu vai kr pšanas 
izrais tas būtiskas neatbilst bas, un sniegt revidentu ziņojumu, kur  izteikts atzinums. Pietiekama p rliec ba ir augsta 
l meņa p rliec ba, bet t  negarant , ka rev zij , kas veikta saskaņ  ar ISSAI, vienm r tiks atkl ta būtiska neatbilst ba, ja 
t da past v. Neatbilst bas var rasties kr pšanas vai kļūdu rezult t , un t s ir uzskat mas par būtisk m, ja var pamatoti 
uzskat t, ka t s katra atsevišķi vai visas kop  var tu ietekm t saimnieciskos l mumus, ko lietot ji pieņem, pamatojoties 
uz šo konsolid to finanšu p rskatu. 

Veicot rev ziju saskaņ  ar ISSAI, m s vis  rev zijas gait  izdar m profesion lus spriedumus un iev rojam profesion lo 
skepsi. M s ar :  

• identific jam un izv rt jam riskus, ka konsolid taj  finanšu p rskat  var tu būt kr pšanas vai kļūdu d ļ 
raduš s būtiskas neatbilst bas, izstr d jam un veicam rev zijas procedūras šo risku mazin šanai, k  ar  
iegūstam rev zijas pier d jumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. 
Risks, ka netiks atkl tas būtiskas kr pšanas rad tas neatbilst bas, ir augst ks nek  kļūdu izrais tu 
neatbilst bu risks, jo kr pšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, ar nodomu neuzr d tu 
inform ciju, maldinošas inform cijas sniegšanu vai iekš j s kontroles p rk pumus; 

• iegūstam izpratni par iekš jo kontroli, kas ir būtiska rev zijas veikšanai, lai izstr d tu konkr tajiem 
apst kļiem atbilstošas rev zijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par Pašvald bas iekš j s kontroles 
efektivit ti; 

• izv rt jam pielietoto gr matved bas uzskaites politiku piem rot bu un gr matved bas apl šu un attiec g s 
vad bas uzr d t s inform cijas pamatot bu; 



 

 

 

 

 

• izdar m secin jumu par vad bas piem rot  darb bas turpin šanas principa atbilst bu un, pamatojoties uz 
iegūtajiem rev zijas pier d jumiem, par to, vai past v būtiska nenoteikt ba attiec b  uz notikumiem vai 
apst kļiem, kas var rad t noz m gas šaubas par Pašvald bas sp ju turpin t darb bu. Ja m s secin m, ka 
būtiska nenoteikt ba past v, revidentu ziņojum  tiek v rsta uzman ba uz konsolid taj  finanšu p rskat  
sniegto inform ciju par šiem apst kļiem. Ja š da inform cijas konsolid taj  finanšu p rskat  nav sniegta, 
m s sniedzam modific tu atzinumu. Mūsu secin jumi ir pamatoti ar rev zijas pier d jumiem, kas iegūti l dz 
revidentu ziņojuma datumam. Tom r n kotnes notikumu vai apst kļu ietekm  Pašvald ba savu darb bu 
var p rtraukt; 

• izv rt jam visp r jo konsolid t  finanšu p rskata izkl stu, struktūru un saturu, taj  skait  pielikum  atkl to 
inform ciju un to, vai konsolid tais finanšu p rskats patiesi atspoguļo  t  pamat  esošos dar jumus un 
notikumus; 

• iegūstam pietiekamus un atbilstošus rev zijas pier d jumus par Pašvald bas konsolid cij  iesaist to 
iest žu finanšu inform ciju ar m rķi sniegt atzinumu par konsolid to finanšu p rskatu. M s esam atbild gi 
par Pašvald bas rev zijas vad bu, p rraudz bu un veikšanu. M s paliekam piln b  atbild gi par mūsu 
revidentu atzinumu.  
 

Person m, kur m uztic ta Pašvald bas p rvalde, m s cita starp  sniedzam inform ciju par pl noto rev zijas apjomu 
un laiku, k  ar  par svar giem rev zijas nov rojumiem, taj  skait  par būtiskiem iekš j s kontroles trūkumiem, kurus 
m s identific jam rev zijas laik . 
 

 
SIA „Ernst & Young Baltic” 
Licence Nr. 17 
 
Iveta Vimba  
Valdes locekle    
LR zv rin ta revidente 
Sertifik ts Nr. 153 
 
R g , 

  

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKST TS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 
Z MOGU 

 
  

 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































