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Biedrības Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas 
(reģistrācijas numurs 40008071092, adrese: Lielirbes iela 1, Rīga) 

 

Revīzijas komisijas ziņojums 

Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas biedriem 

 

Revīziju veica Revīzijas komisija šādā sastāvā: 

1. Andris Kļaviņš - Revīzijas komisijas priekšsēdētājs 

2. Aigars Vīvuliņš - Revīzijas komisijas loceklis 

3. Igors Kude -  Revīzijas komisijas loceklis 

 

Esam veikuši Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas (tālāk  tekstā LŪKA) 

2022.gada pārskata (tālāk tekstā – gada pārskats) no 3. līdz 11. lapai revīziju. Gada pārskats ietver: 

1. Bilanci uz 2022.gada 31.decembri; 

2. 2022.gada ieņēmumu un izdevumu pārskatu; 

3. Ziņojumu. 

 

Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas valde ir atbildīga par tādu gada 

pārskatu, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu saskaņā ar Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2022.gada 14.jūlijā izdotajiem noteikumiem Nr.439 „Noteikumi par biedrību, 

nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta 

sistēmā”. LŪKA valde ir atbildīga par tādas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar 

LŪKA valdes viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams  sagatavot gada pārskatu, kas nesatur ne 

krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības. 

 

Sagatavojot gada pārskatu, LŪKA valdes pienākums ir izvērtēt LŪKA spēju turpināt darbību, pēc 

nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar LŪKA spēju turpināt darbību un 

darbības turpināšanas principa piemērošanu. 

 

Revīzijas komisija ir atbildīga par atzinuma sniegšanu par šiem finanšu pārskatiem, pamatojoties uz 

veikto revīziju. Revīzija tika veikta tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka augstāk minētie 

finanšu pārskati nesatur būtiskas kļūdas. Revīzijas laikā izlases veidā tika veikta finanšu pārskatos 

uzrādīto summu un paskaidrojumu apliecinošās dokumentācijas pārbaude. Revīzijas ietveros veicām 

grāmatvedības principu un vispārēju finanšu pārskatu satura novērtējumu. Uzskatam, ka veiktā 

revīzija dod pietiekamu pamatojumu atzinuma izteikšanai. 

 

Mūsuprāt, gada pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par LŪKA finansiālo stāvokli 

2022.gada 31.decembrī un par tās ieņēmumiem un izdevumiem 2022.gadā un ir sastādīts saskaņā ar 

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2022.gada 14.jūlijā izdotajiem noteikumiem Nr.439 

„Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu 

vienkāršā ieraksta sistēmā”. 

 

Biedrība un tās valde pārskata periodā ir strādājusi, lai īstenotu statūtos noteiktos uzdevumus un 

darbojusies atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai un Biedrības statūtiem. Pārkāpumi nav 

novēroti. Revīzijas komisija Biedrības darbību vērtē pozitīvi. 
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Ieteikt kopsapulcei: 

1. Apstiprināt Biedrības 2022.gada pārskatu. 

2. Izveidojušos palielinājumu par pārskata periodu (32 EUR) novirzīt uz rezerves fondu. 

3. Apstiprināt plānoto 2022.gada ieņēmumu, izdevumu un naudas līdzekļu izpildes pārskatu. 

 

Rīgā, 2023.gada ___._________ 

 

Revīzijas komisija: 

 

Komisijas priekšsēdētājs __________________________  A.Kļaviņš 

 

Komisijas loceklis  ___________________________  A.Vīvuliņš 

 

Komisijas loceklis  ___________________________  I.Kude 
 

REVĪZIJAS KOMISIJAS ZIŅOJUMS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU 

ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 


