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CENU APTAUJAS 

 
“Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana 

par SIA „Spunģēni - Daugavieši” 2021.gada pārskatu”  

(id. Nr. 1TI/2022/SP) 

INSTRUKCIJA  

 

1. Informācija par pasūtītāju: 

Nosaukums  SIA “Spunģēni –Daugavieši” 

Reģistrācijas numurs 45403015460 

Adrese Rīgas iela 150a, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV – 

5202 

Kontaktpersona Valdes loceklis Normunds Zizlāns 

Kontaktinformācija 26388004, spungeni-daugaviesi@inbox.lv  

 

2. Līguma priekšmets: Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma 

sniegšana par SIA “Spunģēni - Daugavieši” (turpmāk – Sabiedrība) 2021. gada 

pārskatu. 

3. Cenu aptaujas izsludināšanas datums: 2022. gada 21. janvāris. 

4. Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: saimnieciski izdevīgākais 

piedāvājums, ņemot vērā zemākās cenas kritēriju. 

5. Pieteikumu iesniegšanas termiņš, veids un vieta: 2022. gada 25. 

janvāris (ieskaitot), iesniedzot Pieteikumu (Pielikums Nr. 1) elektroniskā veidā uz 

norādīto e-pasta adresi. 

6. Vispārējie noteikumi: Revīziju veic saskaņā ar profesionālajiem 

standartiem. Revīzijas laikā revidentam tiks nodrošināta pieeja līdzekļiem, 

dokumentiem un citai informācijai, kura nepieciešama darba uzdevuma izpildei. 

Revidentam jāsniedz atzinums par kapitālsabiedrības 2021. gada pārskatu. 

Revidents veiks finanšu pārskatu, grāmatvedības un citas nepieciešamās 
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pārbaudes, lai noskaidrotu, vai gada pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu 

par kapitālsabiedrības darbību un, vai tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem 

aktiem. 

7. Darba uzdevums: 

7.1.Sabiedrības gada pārskata revīzijas veikšana, noslēgumā sniedzot 

ziņojumu ar atzinumu par Sabiedrības 2021. gada pārskatu, 

7.2.Papildus revidenta ziņojumam, revidents sniedz Sabiedrības valdes 

loceklim: 

a) Komentārus un viedokli par pārbaudīto grāmatvedības uzskaites 

sistēmu, sniedzot ieteikumus to novēršanai; 

b) Viedokli un komentārus par kapitālsabiedrības finansiālo stāvokli 

kopumā un tā galvenajiem ietekmes faktoriem; 

c) Viedokli, komentārus un ieteikumus par kapitālsabiedrības īstermiņa un 

ilgtermiņa saistību iespējamajām sekām, dzēšanas iespējām; 

d) Jāziņo par visiem jautājumiem, kas revīzijas laikā nonākuši uzmanības 

lokā un kuriem varētu būt negatīva vai pozitīva ietekme turpmākajā 

Sabiedrības darbībā;  

e) Norādīt uz jautājumiem, kuriem revidents uzskata par nepieciešamu 

pievērst vadības uzmanību. 

8. Informācija par Sabiedrību: 

SIA “Spunģēni - Daugavieši” ir Jēkabpils novada pašvaldības 100% 

kapitālsabiedrība. SIA ‘’Spunģēni - Daugavieši’’ saimnieciskā darbība iedalīta 

trīs darbības jomās, atbilstoši uzņēmuma pamatfunkcijām un uzdevumiem: 

 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana 

Jēkabpils novada Atašienes, Kūku, Krustpils, Mežāres, Vīpes un Variešu pagastā; 

 atkritumu apsaimniekošana Jēkabpils novada Atašienes, Kūku, Krustpils, 

Mežāres, Vīpes un Variešu pagastā; 

 papildus pakalpojumu veikšana - Sabiedrība piedāvā remonta darbus, 

būvdarbu veikšanu un pakalpojumus ar mini ekskavatoru un greideri uzņēmuma 

iespēju un kompetences robežās. 

Sabiedrības 2021. gada pārskats tiks veidots par laika periodu, kas sakrīt ar 

kalendāro gadu, t.i., no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim. 

Grāmatvedības uzskaiti Sabiedrība nodrošina patstāvīgi. 

Dati uz 31.12.2020.: 

 Bilances kopsumma EUR 105 605; 

 Neto apgrozījums EUR 181 013; 

 Vidējais nodarbināto skaits – 13. 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr. 1 

 

PIETEIKUMS 

 

Cenu aptaujai “Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma 

sniegšana par SIA „Spunģēni - Daugavieši” 2021.gada pārskatu” 

 

Pretendents 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

(zvērināta revidenta prakses vieta, vārds uzvārds) 

 

Sertifikāta Nr. _____________________________________ 

 

1. Apliecina savu dalību cenu aptaujā “Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta 

atzinuma sniegšana par SIA „Spunģēni - Daugavieši” 2021.gada pārskatu”. 

 

2. Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 30 dienas no piedāvājuma atvēršanas 

brīža. 

 

3. Apliecina, ka piekrīt visiem Darba uzdevuma nosacījumiem. 

 

Mēs apņemamies veikt SIA “Spunģēni - Daugavieši” 2021. gada pārskata 

revīziju, sniegt zvērināta revidenta atzinumu un darba uzdevumā norādīto līdz 

2022. gada 15. martam. 
 

Cenu aptaujas nosaukums Summa, euro bez PVN 21% 

Revīzijas veikšana un zvērināta 

revidenta atzinuma sniegšana par SIA 

„Spunģēni - Daugavieši” 2021.gada 

pārskatu 

 

 

________________________________________________________________ 

(piedāvājuma summa vārdiem bez PVN 21%) 

 

Pilnvarotā persona: ____________________________________________________ 

                                   (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs*) 

 
*zīmoga nospiedums-ja attiecināms 
 

Datums 


