LĪGUMS
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” līguma Nr. __________
SIA „Potapoviča un Andersone” līguma Nr. ______________
Rīgā

2016. gada ____. martā

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, tās valdes priekšsēdētāja Andra Lukstiņa personā,
kurš darbojas uz valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un
SIA „Potapoviča un Andersone”, tās valdes priekšsēdētājas Kristīnes Potapovičas personā,
kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk – Revidents, no otras puses,
pamatojoties uz iepirkuma „Revīzijas pakalpojuma nodrošināšana” rezultātiem (id. nr. CSDD
2015/78), kurā Revidents ir atzīts par uzvarētāju, noslēdz šāda satura Līgumu, turpmāk – Līgums:
1.

Līguma priekšmets

1.1.

Pasūtītājs apstiprina zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “Potapoviča un Andersone” par
Pasūtītāja 2016., 2017. un 2018.gada pārskata Revidentu.

1.2.

Revidents saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu un Starptautiskās revīzijas un
apliecinājuma uzdevumu standartu padomes izdoto Starptautisko revīzijas standartu prasībām veic
Pasūtītāja gada un konsolidētā finanšu pārskata, par gadu, kas noslēdzas 2016.gada 31.decembrī,
2017.gada 31.decembrī un 2018.gada 31.decembrī, un kuri sagatavoti saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvo aktu prasībām, revīziju, kā arī nodrošina konsultāciju pakalpojuma
sniegšanu un zvērināta revidenta ziņojuma sniegšanu par gada un konsolidētajā pārskatā
ietvertajiem finanšu pārskatiem un vadības ziņojumu.

1.3.

Revīzijas noslēgumā Revidents sniegs revidentu ziņojumu Pasūtītāja dalībniekiem par to, vai
Pasūtītāja gada un konsolidētais finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par
Pasūtītāja finansiālo stāvokli, finanšu rezultātiem un naudas plūsmām saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
2. Pasūtītāja pienākumi un atbildība

2.1.

Pasūtītāja vadībai ir jānodrošina, lai Revidenta rīcībā tiktu nodota visa grāmatvedības uzskaites
dokumentācija un visi citi Revīzijas veikšanai nepieciešamie dokumenti, aprēķini un ar tiem
saistītā informācija, tai skaitā visu vadības, valdes un dalībnieku sapulču protokoli, kā arī
informācija un paskaidrojumi, kurus Revidents uzskata par nepieciešamiem, lai izpildītu šajā
Līgumā noteiktos pienākumus.

2.2.

Plānojot Revīziju, Pasūtītājs un Revidents vienosies par Revidentam sniedzamo informāciju un
to apstiprinošiem dokumentiem, Gada pārskata un Konsolidētā gada pārskata projektu, kā arī
par minēto dokumentu un informācijas iesniegšanas laiku. Pasūtītājs ir atbildīgs par
Informācijas iesniegšanas grafika izpildi.

2.3.

Saņemot Revidenta mutisku vai rakstisku pieprasījumu, kas vērsts uz Līguma 1.punktā minēto
saistību izpildi, Pasūtītājam divu darba dienu laikā jāiesniedz nepieciešamā informācija vai
dokumenti. No Pasūtītāja esošajām struktūrvienībām atbilde Revidentam jāiesniedz triju darba

dienu laikā (personiski vai nosūtīta pa faksu vai e-pastu) uz adresi: Rīgā: juridiskā adrese Ūdens
iela 12-45, LV-1007; tel.67607902,; fax.67807092; e-pasts: kristine.potapovica @p-a.lv
2.4.

Pasūtītājs apņemas atbrīvot Revidentu no jebkādām saistībām un izmaksām, kas radušās saistībā
ar šajā Līgumā minētajiem pakalpojumiem jebkuras nepatiesas vadības sniegtās informācijas dēļ.

2.5.

Pasūtītāja vadība ir atbildīga par tās darbībai atbilstošu grāmatvedības uzskaites un iekšējās
kontroles sistēmu izveidošanu un uzturēšanu, līdzekļu uzraudzību un drošību, kā arī par
krāpšanas un kļūdu atklāšanu un novēršanu. Pasūtītāja vadība ir atbildīga, lai sabiedrības
darbība atbilstu spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pasūtītāja vadība ir atbildīga arī par gada
pārskatam nepieciešamās informācijas uzskaiti un gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu
sagatavošanu, šo pārskatu labojumiem būtisku kļūdu novēršanai, tajā skaitā atbilstīga skaidrošana.
Tas skar attiecīgu grāmatvedības reģistru uzskaiti, kārtošanu un glabāšanu, iekšējās kontroles
uzturēšanu, grāmatvedības politikas izvēli un lietošanu, visu uzņēmuma līdzekļu saglabāšanu.

2.6.

Sastādot Gada pārskatu un Konsolidēto gada pārskatu, Pasūtītāja vadība izmantos faktus un
spriedumus, kas paši par sevi nav iegrāmatoti grāmatvedības sistēmā. Revidents lūgs Pasūtītāja
vadību vai citas amatpersonas rakstiski apstiprināt faktus un spriedumus vai kādu citu Revīzijas
gaitā mutiski sniegtu informāciju, kam ir būtiska nozīme Gada pārskata un Konsolidētā gada
pārskata novērtēšanā.

2.7.

Pasūtītājs nedrīkst publicēt dokumentus vai ziņojumus, kas satur Revidenta atzinumu vai
jebkādu to daļu, atsauksmes uz tiem, izņemot pilnu revidētu Gada pārskatu un Konsolidēto gada
pārskatu, bez iepriekšējas rakstiskas Revidenta piekrišanas. Paziņojums par Pasūtītāja
plānotajām publikācijām, kurās ir atsauces uz Revidentu, līdz ar publikācijas projektu ir
jāiesniedz Revidentam, dodot vismaz piecas darba dienas satura un apstākļu izskatīšanai un
atbildes sniegšanai.

2.8.

Revidenta darba dokumenti, kas sagatavoti saistībā ar tā darbu ir Revidenta īpašums, tie satur
konfidenciālu informāciju un tie tiks saglabāti saskaņā ar noteiktajām procedūrām, kas
noteiktas Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajos Starptautiskajos revīzijas standartos,
revidenta Ētikas kodeksā un likumā “Par zvērinātiem revidentiem”. Pasūtītājs apņemas
nodrošināt Revidenta metodoloģijas konfidencialitāti.
3. Revidenta pienākumi un atbildība

3.1.

Revidents gada pārskata revīziju veiks saskaņā ar Starptautiskās revīzijas un apliecinājuma
uzdevumu standartu padomes izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem un revīzijas
ietvaros izlases veidā pārbauda pierādījumus, kas pamato summas un skaidrojumus finanšu
pārskatos, lai noskaidrotu to atbilstību vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem, Latvijas
Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

3.2.

Revidentam ir jāsagatavo ziņojums, kas satur Revidenta atzinumus Pasūtītāja dalībniekiem par
Gada pārskatā un Konsolidētajā gada pārskatā ietvertajiem finanšu pārskatiem. Revidentam ir
tiesības noteikt Revidenta atzinuma saturu un formu, ieskaitot secinājumu, ka nav iespējams
sniegt Revidenta atzinumu.

Sagatavojot Revidenta atzinumu, Revidentam ir jāapsver šādi faktori, un jāziņo Pasūtītāja
dalībniekiem un vadībai par jebkādiem būtiskiem trūkumiem vai nepilnībām:
3.3.1. Pasūtītāja grāmatvedības uzskaites sistēmā;
3.3.2. Gada pārskatā un Konsolidētajā gada pārskatā ietvertajos finanšu pārskatos;
3.3.
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3.3.3. Revīzijas veikšanai iesniegtajā informācijā;
3.3.4. papildus iepriekš minētajam, Revidentam, atkarībā no apstākļiem, jāapsver arī citi faktori, ja
tas ir nepieciešams, lai sastādītu Revidenta ziņojumu.
3.4.

Revidents var pieprasīt informāciju no trešajām personām, kuras veikušas darījumus Pasūtītāja
vārdā.

3.5.

Revidentam revīzijas rezultātā ir jāiegūst pietiekami pierādījumi, lai varētu izdarīt atbilstošus
secinājumus. Pārbaužu veids un apjoms tiek noteikts, balstoties uz Pasūtītāja grāmatvedības
uzskaiti, kā arī iekšējo kontroli. Revidents plāno un veic savu darbu tā, lai iespēju robežās
atklātu būtiskas kļūdas vai neprecizitātes Gada pārskatā un Konsolidētajā gada pārskatā
ietvertajos finanšu pārskatos, un grāmatvedības uzskaitē, tai skaitā, Pasūtītāja darbības vai
uzskaites neatbilstību Latvijas Republikas grāmatvedību regulējošajiem tiesību aktiem un
kļūdas, kas radušās krāpšanas rezultātā. Revīzija tiks organizēta tā, lai pienācīgi aptvertu visas
Pasūtītāja darbības jomas tiktāl, ciktāl tas attiecas uz revidējamiem finanšu pārskatiem. Tomēr
tas negarantē, ka Revīzijas rezultātā tiks atklātas visas kļūdas, krāpšanas gadījumi vai
neatbilstība Latvijas Republikas grāmatvedību regulējošajiem tiesību aktiem.

3.6.

Revīzija tiks veikta saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem un Latvijas Republikas
tiesību aktiem, ietverot darījumu, līdzekļu un saistību esamības, piederības un novērtējuma
pārbaudi tādā apjomā, kādu Revidents uzskatīs par nepieciešamu. Revidents veiks
grāmatvedības uzskaites sistēmas un iekšējās kontroles sistēmas pārbaudi tādā apjomā, lai
pārliecinātos, vai sistēmas veido pienācīgu pamatu Gada pārskatā un Konsolidētajā gada
pārskatā ietverto Finanšu Pārskatu sastādīšanai, un vai Sabiedrības grāmatvedības uzskaite
atbilst likumu prasībām.

3.7.

Revidenta revīzijas darba apjoms attiecībā uz Pasūtītāja nodokļu posteņiem ir pārliecināties par
vadības izvēlēto nodokļu uzskaites politiku un tās piemērošanu atbilstoši spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem revīzijai kopējā piemērotā būtiskuma un izlases ietvaros.

3.8.

Revidentam ir tiesības pieaicināt revīzijas darbu izpildei palīgus un konsultantus, ko Revidents
algo no saviem līdzekļiem.

3.9.

Revidents un tā pieaicinātie palīgi un konsultanti apņemas neizpaust revīzijas gaitā uzzināto
informāciju par sabiedrības finansiālo un saimniecisko darbību. Revidents apņemas nodrošināt
jebkuru no Pasūtītāja saņemtās informācijas, kas iegūta revīzijas laikā, konfidencialitāti, izņemot
gadījumus, kad Pasūtītājs dod rakstisku piekrišanu informācijas izpaušanai vai šādas informācijas
ziņošanu nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti.

3.10.

Pasūtītāja konfidenciālās informācijas, kura Revidentam kļuvusi zināma revīzijas laikā,
izpaušanas gadījumā, Revidents atlīdzinās Pasūtītājam tiešos zaudējumus, kuri tai radušies
pierādītas Revidenta vainas dēļ, bet ne vairāk kā divas reizes no līguma summas, kura minēta
šī līguma 4. sadaļā.

3.11. Līgumā neparedzēto Revidenta tiesību un pienākumu regulēšana, kā arī Revidenta tiesiskā atbildība
notiek saskaņā ar likumu “Par zvērinātiem revidentiem”.
4. Līguma summa un apmaksas kārtība
4.1.

Līguma summa par Līguma 1.punktā paredzēto darbu izpildi ir EUR 21 700,00 (divdesmit
viens tūkstotis septiņi simti eiro un 00 centi) bez PVN, tajā skaitā:
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4.1.1. par Līgumā paredzēto darbu izpildi par 2016.gadu Pasūtītājs apņemas samaksāt Revidentam
EUR 7233,00 (Septiņi tūkstoši divi simti trīsdesmi trīs eiro un 00 centi) bez PVN;
4.1.2. par Līgumā paredzēto darbu izpildi par 2017.gadu Pasūtītājs apņemas samaksāt Revidentam
EUR 7233,00 (Septiņi tūkstoši divi simti trīsdesmi trīs eiro un 00 centi) bez PVN;
4.1.3. par Līgumā paredzēto darbu izpildi par 2018.gadu Pasūtītājs apņemas samaksāt Revidentam
EUR 7234,00 (Septiņi tūkstoši divi simti trīsdesmi četri eiro un 00 centi) bez PVN;
4.2. Pasūtītājs samaksu Revidentam veic par katru darbu izpildes periodu atsevišķi šādā kārtībā:
4.2.1. EUR 2900,00 (Divi tūkstoši deviņi simti eiro un 00 centi) bez PVN pēc 2016.gada starprevīzijas
posma uzsākšanas;
4.2.2. EUR 4333,00 (Četri tūkstoši trīs simti trīsdesmit trīs eiro un 00 centi) bez PVN pēc revidentu
ziņojuma sniegšanas par Pasūtītāja 2016.gada individuālo un konsolidēto gada pārskatu;
4.2.3. EUR 2900,00 (Divi tūkstoši deviņi simti eiro un 00 centi) bez PVN pēc 2017.gada starprevīzijas
posma uzsākšanas;
4.2.4. EUR 4333,00 (Četri tūkstoši trīs simti trīsdesmit trīs eiro un 00 centi) bez PVN pēc revidentu
ziņojuma sniegšanas par Pasūtītāja 2017.gada individuālo un konsolidēto gada pārskatu;
4.2.5. EUR 2900,00 (Divi tūkstoši deviņi simti eiro un 00 centi) bez PVN pēc 2018.gada starprevīzijas
posma uzsākšanas;
4.2.6. EUR 4334,00 (Četri tūkstoši trīs simti trīsdesmit četri eiro un 00 centi) bez PVN pēc revidentu
ziņojuma sniegšanas par Pasūtītāja 2018.gada individuālo un konsolidēto gada pārskatu.
4.3.

Pasūtītājam ir jāapmaksā rēķini par Revīziju pārskaitījuma kārtībā uz Revidenta norādīto
bankas kontu 10 dienu laikā no rēķina datuma.

4.4.

Par katru nokavēto maksāšanas dienu Pasūtītājs maksā 1 % līgumsodu no termiņā noteiktās
nesamaksātās summas.
5. Īpaši apstākļi

5.1.

Ja Revidentam tiek radīti šķēršļi (apzināta informācijas nesniegšana vai nepilnas informācijas
sniegšana; būtisku faktu noklusēšana u. tml.) Līgumā paredzēto darbību veikšanai, Revidentam
ir tiesības atteikties no revīzijas tālākas izpildes, jāsastāda ziņojums par revīzijā atklātajiem
trūkumiem un konflikta cēloņiem, un tas jāiesniedz Pasūtītājam.

5.2.

Šajā gadījumā Pasūtītājam ir jāapmaksā Revidentam par veikto darbu atbilstoši nostrādāto
stundu skaitam pēc likmes EUR 100 (viens simts eiro) stundā, bet kopā ne vairāk kā Līguma
4.1.punktā fiksētā summa. Ja Revidents no Pasūtītāja ir saņēmis avansa maksājumu saskaņā ar
Līguma 4.2. punktā noteikto, tad, iestājoties šī Līguma 5.1.punktāminētajiem apstākļiem,
līgumslēdzējiem ir jāveic savstarpējo norēķinu saskaņošana un galīgais norēķins.

5.3.

Līgumslēdzēji tiek atbrīvoti no pienākuma atlīdzināt zaudējumus, ja neizpilde radusies “force
majeure” apstākļu rezultātā.
6. Ziņojums vadībai

6.1.

Revidentam ir rakstiski jāziņo vadībai par jebkādām būtiskām nepilnībām, kas tiek atklātas
revīzijas gaitā. Visi šie trūkumi tiek aprakstīti ziņojumā vadībai.

6.2.

Revidents minēto ziņojumu, nevienu tā daļu vai kopiju nedrīkst nodot trešajām personām,
nesaņemot Pasūtītāja rakstisku atļauju.
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7. Līgumslēdzēju atbildība
7.1.

Līgumslēdzēji ir pilnā mērā atbildīgi par savu saistību godprātīgu izpildi. Par šī Līguma saistību
neizpildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu līgumslēdzēji atbild saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.

7.2.

Revidents pildīs savus pienākumus ar atbilstošu rūpību, prasmi un ievērojot vispārpieņemtus
profesionālos standartus. Revidents kā darba devējs, tā darbinieki un apakšuzņēmēji, ievēros
valsts likumus un normas. Veicot Revīziju, Revidents lietos visas tā rīcībā esošās atbilstošās
zināšanas un rūpību.

7.3.

Revidents uzņemas atbildību atlīdzināt zaudējumus par Pasūtītājam nodarīto kaitējumu vai
zaudējumu, ja tie radušies tiešā cēloniskā sakarā ar Revidenta līgumisko saistību pārkāpumu
vai Revidenta rupju neuzmanību, izņemot gadījumus, kad Pasūtītājs pats būtu varējis
zaudējumus novērst, ievērojot pienācīgo rūpību. Līdzēji vienojas, ka Revidents nav atbildīgs
par netiešajiem zaudējumiem un negūto peļņu.

7.4.

Revidents neuzņemas atbildību par zaudējumiem, ko Pasūtītājs cieš sakarā ar kavējumu,
nolaidību vai nevērību ieteikumu izpildē, ļaunprātīgu rīcību vai neizdarību, nepatiesas
informācijas sniegšanu, vai tīšu saistību nepildīšanu no Pasūtītāja, tā vadības vai jebkuru citu
saistīto personu puses, kā arī gadījumos, kad Pasūtītājs ticis iepriekš brīdināta par iespējamiem
riska faktoriem.
8. Līguma izpildes termiņi

8.1.

Līgums izpildāms no parakstīšanas brīža saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījumu, bet ne vēlāk kā
līdz 01.04.2017. par 2016.gadu, 01.04.2018. par 2017.gadu un 01.04.2019. par 2018.gadu.

8.2.

Ja Pasūtītājs izpildīs visas šajā Līgumā minētās saistības, Revidents pabeigs Pasūtītāja 2016.
gada finanšu pārskatu revīziju un sniegs revidentu ziņojumu par Pasūtītāja individuālo un
konsolidēto gada pārskatu līdz 2017. gada 1. aprīlim, par Pasūtītāja 2017. gada finanšu
pārskatiem – līdz 2018. gada 1.aprīlim un par Pasūtītāja 2018. gada finanšu pārskatiem – līdz
2019. gada 1.aprīlim. Pretējā gadījumā Revidents patur tiesības vienpusēji mainīt revīzijas
procedūru izpildes un revidentu ziņojumu sniegšanas termiņus.

8.3.

Abiem Līdzējiem ir pienākums nekavējoties informēt vienam otru par jebkādiem apstākļiem,
kas var novest pie līgumā noteikto saistību neizpildes noteiktajā laikā.

8.4.

Revīzija tiks uzskatīta par pabeigtu, kad Revidents iesniegs Pasūtītājam parakstītu Revidentu
atzinumu par Pasūtītāja finanšu pārskatiem attiecīgi par 2016., 2017. un 2018.gadu.
9. Strīdu izskatīšanas kārtība

9.1.

Domstarpības un strīdi par šī Līguma saistību izpildi tiek risināti pārrunu ceļā. Ja vienošanās
netiek panākta, tad strīdi tiek izšķirti Latvija Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

9.2.

Grozījumi un vienošanās par šī Līguma nosacījumu maiņu ir spēkā, ja noformētas rakstiski un
parakstītas no abu līgumslēdzēju puses.
10. Pārējie noteikumi

10.1. Līgumslēdzēji nevar nodot savas saistības citiem bez otras puses piekrišanas, izņemot
gadījumus, kad tiesību un pienākumu pāreja saglabājas tiesību pārņēmējam – juridiskām vai
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fiziskām personām – likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā. Šajos gadījumos Līgums paliek
spēkā ar tiem pašiem noteikumiem.
10.2. Ja Līguma izpildes gaitā rodas apstākļi, kas nav reglamentēti šī Līguma noteikumos, tad
līgumslēdzēji savu saistību izpildē vadās pēc Civillikumā un citos tiesību aktos fiksētajām tiesību
normām.
10.3. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma ar zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu
komercsabiedrību tikai tad, ja tam ir pamatots iemesls. Pasūtītāja un zvērināta revidenta vai
zvērinātu revidentu komercsabiedrības viedokļu atšķirības par grāmatvedības metodēm vai
revīzijas procedūrām nav pamats Līguma izbeigšanai. Pasūtītājam, kas ir vienpusēji atkāpies
no Līguma, kā arī zvērinātam revidentam un zvērinātu revidentu komercsabiedrībai, ar kuru
izbeigts Līgums, ir pienākums par to ziņot Finanšu ministrijai un Latvijas Zvērinātu revidentu
asociācijai, norādot iemeslus.
10.4. Ja šis līgums tiek lauzts Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājs apņemas samaksāt Revidentam visus
izdevumus par līgumā paredzētajiem pakalpojumiem, kas sniegti līdz līguma laušanas dienai,
kopā ar atbilstošu Revidenta izdevumu apmaksu, kas radušies līguma laušanas sakarā un kā šī
līguma sekas. Ja šis līgums tiek lauzts Revidenta vainas dēļ, Revidents apņemas atmaksāt
Pasūtītājam Revīzijas maksas daļu, kas noteikta šī līguma 4.sadaļā kā Revidentam par labu
veicamais maksājums, uzsākot Revīziju.
11. Līguma darbības termiņš
11.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz abas puses ir izpildījušas šajā
Līgumā paredzētās saistības.
11.2. Līgums tika sagatavots latviešu valodā divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram
Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds spēks.
12. Līgumslēdzēju juridiskās adreses:
Pasūtītājs:

Revidents:

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Vienotais reģ. nr. 40003345734
S.Eizenšteina iela 6, Rīga LV-1079

SIA “Potapoviča un Andersone”
LZRA licence NR.____
Vienotais reģistrācijas
Nr.40003612562
Ūdens ielā 12-45, Rīgā, LV-1007

Valdes priekšsēdētājs
A.Lukstiņš

Valdes priekšsēdētāja
K.Potapoviča
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