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Sēdi vada: 

Finanšu ministrijas Grāmatvedības metožu analīzes un 

koordinācijas departamenta direktore -Dace Šodnaka 

Padomes locekļi: 

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas pārstāve -Ņina Galino 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Regulējošo 

prasību daļas galvenā metodikas eksperte -Sarmīte Glāzere 

Tieslietu ministrijas Iekšējā audita nodaļas vadītāja -Indra Ozola 

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības 

fakultātes Grāmatvedības un audita katedras docents -Andrejs Ponomarjovs 

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas pārstāve -Aija Punāne 

akciju sabiedrības "Rīgas Fondu birža" pārstāvis -Ēriks Timpars 

Uz darba kārtības trešo jautājumu uzaicinātās personas: 

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas priekšsēdētāja -Diāna Krišjāne 

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas 

izpilddirektore - Zane Sniedze 

 

Darba kārtībā: 

1. Padomes priekšsēdētāja un padomes priekšsēdētāja vietnieka 

ievēlēšana. 

2. Padomes 2009.gada darbības prioritātes un darba plāns, kā arī citi 

organizatoriskie jautājumi. 

3. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas prezentācija par tās darbību un 

galvenajām prioritātēm. 

 

1. 

Padomes priekšsēdētāja un padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana 

D.Šodnaka informē, ka padomes sekretariāts ir saņēmis un apkopojis 

informāciju par padomes locekļu izvirzītajiem kandidātiem padomes 
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priekšsēdētāja un padomes priekšsēdētāja vietnieka amatiem. Padomes 

priekšsēdētāja amatam izvirzītie kandidāti ir A.Ponomarjovs un D.Šodnaka.  

Padomes priekšsēdētāja vietnieka amatam izvirzītie kandidāti ir A.Ponomarjovs, 

Ņ.Galino un M.Dzelme. D.Šodnaka lūdz padomes locekļus, kuri nav izvirzījuši 

kandidatūru padomes priekšsēdētāja un padomes priekšsēdētāja vietnieka 

amatam, izvirzīt to.  

Ē.Timpars padomes priekšsēdētāja amatam izvirza A.Ponomarjovu un 

padomes priekšsēdētāja vietnieka amatam S.Glāzeri. A.Ponomarjovs un 

S.Glāzere piekrīt, ka tiek izvirzīti minētajiem amatiem. 

D.Šodnaka atsauc savu kandidatūru padomes priekšsēdētāja amatam. 

Padomes locekļi balsojot ar piecām balsīm par un divām atturoties par 

padomes priekšsēdētāju ievēl A.Ponomarjovu. 

D.Šodnaka informē, ka M.Dzelme nav ieradies uz sēdi un līdz ar to nevar 

apstiprināt savu piekrišanu izvirzītajam padomes priekšsēdētāja amatam. 

A.Ponomarjovs un Ņ.Galino atsauc savas kandidatūras padomes priekšsēdētāja 

vietnieka amatam.  

Padomes locekļi balsojot ar piecām balsīm par un divām atturoties par 

padomes priekšsēdētāja vietnieci ievēl S.Glāzeri. 

 

2. 

Padomes 2009.gada darbības prioritātes un darba plāns, kā arī citi 

organizatoriskie jautājumi 

A.Ponomorjovs informē, ka izstrādās padomes darbības plāna projektu. 

A.Ponomarjovs informē padomes locekļus par problēmām neatkarīgās 

revīzijas jomā, kā arī atšķirībām starp to, ko sabiedrība sagaida no revidenta 

profesijas, un to, ko revidenti reāli var nodrošināt. 

A.Ponomarjovs informē, ka vēlas izmantot likuma „Par zvērinātiem 

revidentiem” 37.
3 

panta trešajā daļā noteiktās tiesības piedalīties Latvijas 

Zvērinātu revidentu asociācijas kopsapulcēs, valdes sēdēs un komiteju sēdēs, 

kurās tiek izskatīti dokumenti, kuri atbilst padomes kompetencei, līdz ar to vēlas 

saņemt padomes pilnvarojumu.  D.Šodnaka skaidro, ka saskaņā ar Ministru 

kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumu Nr.967 „Revīzijas konsultatīvās 

padomes nolikums” 4.3.apakšpunktu padomes priekšsēdētājs pārstāv padomi 

bez īpaša pilnvarojuma. Lai arī padomes priekšsēdētāja vietniece varētu 

izmantot  likuma „Par zvērinātiem revidentiem” 37.
3 

panta trešajā daļā noteiktās 

tiesības, padome nolemj pilnvarot S.Glāzeri. 

A.Ponomarjovs izsaka viedokli, ka zvērināta revidenta darba kvalitāte ir 

viens no prioritāriem jautājumiem, kuru padomei būtu jāizvērtē. A.Punāne 

skaidro revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles būtību un procedūras. 
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A.Ponomarjovs izsaka viedokli, ka būtu jāizskata arī jautājums par 

zvērinātu revidentu un Valsts ieņēmumu dienesta sadarbību. Lai noskaidrotu ko 

Valsts ieņēmuma dienests sagaida no revidenta un identificētu sadarbības 

problēmas, D.Šodnaka ierosina uz sēdi uzaicināt Valsts ieņēmuma dienesta 

pārstāvi. Padome nolemj uz nākamo padomes sēdi uzaicināt Valsts ieņēmuma 

dienesta pārstāvi. 

 

3.  

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas prezentācija par tās darbību un 

galvenajām prioritātēm 

D.Krišjāne iepazīstina ar Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas darbību 

un galvenajām prioritātēm.  

A.Ponomarjovs uzdod precizējošus jautājumus. 

 

 

 

Sēdi vadīja D.Šodnaka 

 

 

Protokolēja A.Paulsone 

 


