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Ā.Sproģis, I.Birgersone, D.Frīdmane, D.Gredzena,
J.Sergejenko, V.Sālava, I.Didrihsone, A.Ābuls,
Z.G.Fīrers, G.Balahovičs, M.Golubeva
A.Mēters – aizņemts darbā
I.Rulle – iemesls nav zināms
R.Rullis – iemesls nav zināms
S.Kleinberga, U.Pūce
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Sēdes vadītāja - domes priekšsēdētāja S.Dūklava atklāj domes sēdi, iepazīstina ar
izsludināto ārkārtas sēdes darba kārtību:
1. Par deputātu darba grupas izveidi finanšu pārkāpumu pārbaudes un atklāšanas
priekšlikumu izstrādei.
1.§
Par deputātu darba grupas izveidi finanšu pārkāpumu pārbaudes un atklāšanas
priekšlikumu izstrādei
(S.Dūklava, Z.G.Fīrers, J.Sergejenko, M.Golubeva, Ā.Sproģis, I.Birgersone)
Sēdes vadītāja S.Dūklava informē deputātus par to, ka 2015.gada 15.aprīlī pašvaldībā ir
saņemts deputātu Z.G.Fīrera, A.Ābula, G.Balahoviča, I.Didrihsones un R.Ruļļa parakstīts
iesniegums par deputātu darba grupas izveidi finanšu pārkāpumu pārbaudes un atklāšanas
priekšlikumu izstrādei. Iesniegumam pievienots lēmuma projekts un darba grupas nolikuma
projekts. S.Dūklava lūdz deputātu Z.G.Fīreru ziņot par šo iesniegumu.
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Deputāts Z.G.Fīrers iepazīstina deputātus ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.punktu, kurš nosaka Administratīvo aktu izdošanas,
uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkciju veikšanas un līgumu slēgšanas
ierobežojumus. Z.G.Fīrers lūdz deputātus, saskaņā ar augstāk minēto likumu, izvērtēt vai
piedalīties balsošanā par iesniegto lēmuma projektu.
Iesniegtais lēmuma projekts:
„Zvērinātu revidentu komercsabiedrības SIA „Auditorfirma padoms” 2015.gada 12.martā
sniegtais ziņojums uzrāda liela apjoma budžeta līdzekļu izsaimniekošanu Brocēnu novada
pašvaldībā. Brocēnu novada pašvaldības vadības uzaicinātie auditori saņēma ierobežota apjoma
uzdevumu - veikt pārbaudi divu grāmatvežu prettiesiskai rīcība. Veicot šo uzdevumu, ir atklātas
pretlikumīgas darbības divu grāmatvedības darbinieču un domes vadības rīcībā. Vienlaicīgi ir
atklātas aizdomīgas izmaksas dažādiem uzņēmumiem. Deputātu rīcībā ir informācija par
pretlikumīgām papildus algu izmaksām, kuras ar domes vadības akceptu vairāku gadu garumā ir
veiktas domes un domes iestāžu darbiniekiem. Šīs papildus algu izmaksas nav ietvertas SIA
„Auditorfirma padoms” ziņojumā.
Šobrīd ir informācija par trīs budžeta līdzekļu izsaimniekošanas veidiem:
1.papildus algas izmaksas, ko sev (ar vadības parakstu) piešķīra un pēc tam slēpti
grāmatoja divas domes grāmatvedes, par ko ir informācija audita ziņojumā un par ko ir domes
vadības iesniegums kriminālprocesa uzsākšanai;
2.papildus algu izmaksas domes un iestāžu darbiniekiem, kuru izsniegšanu ir akceptējusi
domes vadība un kuru apjoms un atmaksātās naudas apjoms nav auditēts;
3.maksājumi uzņēmumiem un nelikumīgi šo maksājumu grāmatojumi, par ko ir daļēja
informācija audita slēdzienā.
Nav pārliecības, ka Brocēnu novada pašvaldības grāmatvedībā ir nepārprotama un
pietiekoša informācija par papildus algu izmaksu domes un iestāžu darbiniekiem, kuru
izsniegšanu ir akceptējusi domes vadība saņēmējiem – personālijām, izsniegtajām summām,
atgrieztajām summām.
Domes vadības bezdarbība 2. un 3. līdzekļu izsaimniekošanas veidu atklāšanā un
ierobežošanā, rada risku, ka līdzīgas darbības var atkārtoties.
Ministru kabineta Noteikumu Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 36.punkts pieprasa
pašvaldības vadības atbildību par to, ka
- ir izveidota visaptveroša un efektīva iekšējās kontroles sistēma, kura nodrošina gada
pārskatu sagatavošanu bez krāpšanas un kļūdu izraisītām būtiskām neatbilstībām, kā arī
par piemērotas grāmatvedības politikas izvēli un lietošanu;
- ir izvērtēti iespējamie krāpšanas riski un īstenoti pasākumi to novēršanai;
- ir sniegta informācija par visiem zināmajiem un iespējamiem tādu likumu un noteikumu
prasību neievērošanas gadījumiem, kuru ietekme jāizvērtē finanšu pārskata sagatavošanas
laikā, un nav notikuši pārkāpumi, kuros iesaistīta vadība vai darbinieki un kam ir būtiska
ietekme uzskaites un iekšējās kontroles sistēmā vai kuri būtiski ietekmē gada pārskatu.
Pamatojoties uz augšminēto un Brocēnu novada pašvaldības nolikuma 8. punktu, Brocēnu
novada pašvaldības dome atklāti balsojot: PAR ........ balsis, PRET ........ balsis,
ATTURAS........... balsis nolemj:
1. Izveidot deputātu darba grupu papildus algu izmaksu domes un iestāžu darbiniekiem, kuru
izsniegšanu ir akceptējusi domes vadība un aizdomīgu maksājumu uzņēmumiem un nelikumīgu
šo maksājumu grāmatojumi pārbaudes un atklāšanas priekšlikumu izstrādei.
2. Darba grupā ievēlēt_________________________________ deputātus.
3. Par darba grupas priekšsēdētāju ievēlēt__________________.
4. Darba grupai līdz 2015.gada maija domes kārtējai sēdei sagatavot un iesniegt izskatīšanai
pirmajā punktā minētos priekšlikumus.
5. Apstiprināt pievienoto darba grupas Nolikumu.”
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Pēc deputātu debatēm sēdes vadītāja S.Dūklava izsaka savu viedokli par iesniegto
lēmuma projektu un ierosina balsot par augstāk minētā lēmuma projekta katru punktu atsevišķi.
Atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (S.Dūklava, Ā.Sproģis, I.Birgersone, D.Frīdmane,
D.Gredzena, J.Sergejenko, V.Sālava, M.Golubeva, I.Didrihsone, A.Ābuls, Z.G.Fīrers,
G.Balahovičs); PRET – nav; ATTURAS – nav; Brocēnu novada pašvaldības dome nolemj:
Balsot par katru lēmuma projekta punktu atsevišķi lēmuma projektā esošajā secībā.
S.Dūklava aicina deputātus balsot par lēmuma projekta 1.punktu sekojošā redakcijā:
1. Izveidot deputātu darba grupu papildus algu izmaksu domes un iestāžu darbiniekiem, kuru
izsniegšanu ir akceptējusi domes vadība un aizdomīgu maksājumu uzņēmumiem un nelikumīgu
šo maksājumu grāmatojumi pārbaudes un atklāšanas priekšlikumu izstrādei.
Atklāti balsojot: PAR – 4 deputāti (I.Didrihsone, A.Ābuls, Z.G.Fīrers, G.Balahovičs);
PRET – 8 deputāti (S.Dūklava, Ā.Sproģis, I.Birgersone, D.Frīdmane, D.Gredzena, J.Sergejenko,
V.Sālava, M.Golubeva); ATTURAS – nav; Brocēnu novada pašvaldības dome nolemj:
Noraidīt lēmuma projekta 1.punktu par deputātu darba grupas izveidošanu.
Deputāti pēc Z.G.Fīrera lūguma, sniedz informāciju par balsošanas motīviem.
Sēdi slēdz plkst.17.50
Sēdes vadītāja

S.Dūklava (22.04.2015.)

Protokolētāja

A.Tuka (22.04.2015.)
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