
Kas jāzina sagatavojot 2020.gada 
pārskatu

Valsts kases Pārskatu departaments

Rīgā
2020.gada decembris



Atbilstība labākai praksei

2

Eurostat pētījums par atbilstību SPSGS 

• Atkārtoti lēmumi 
atbilstoši EPSAS

• NIN uzskaite pēc 
uzkrāšanas 
principa

Sāk piemērot 
jaunās prasības:

• iestādēs

• nodokļu 
uzskaitē 
(izņemot NIN)

atbilstība SPSGS
64% 

2012 2019 - 2021 > 2021

atbilstība SPSGS
88% 

atbilstība SPSGS
92%

73%

89%

87%

90%

Vidēji ES*

Latvija

Lietuva

Igaunija



Ministrijām sniegtie atzinumi par 2019.gada 
pārskatu
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Pašvaldībām sniegtie atzinumi par 2019.gada pārskatu
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Atzinums par 2019.gada pārskatu par valsts budžeta 
izpildi un par pašvaldību budžetiem

Būtiskākie iemesli atzinuma apjoma ierobežojumu noteikšanai
Bilancē:

 ilgtermiņa ieguldījumiem:

– uzrādīti citām personām piederoši nekustamie īpašumi

– nepamatoti samazināta zemes un būvju vērtība

– zemes īpašumi ir uzrādīti neatbilstošā vērtībā

– nav nodrošināta visu pamatlīdzekļu analītiskā uzskaite

– neatbilstības pamatlīdzekļu klasifikācijā un nolietojuma
normu noteikšanā

– inventarizācija zemei un būvēm nav veikta pilnā apmērā
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Atzinums par 2019.gada pārskatu par valsts budžeta 
izpildi un par pašvaldību budžetiem

Būtiskākie iemesli atzinuma apjoma ierobežojumu
noteikšanai

Bilancē:

 par Lielvārdes vekseļa darījumu

 posteņiem, kas saistīti ar atvasinātiem finanšu
instrumentiem

 iespējamās saistības no valsts dalības starptautiskajās
organizācijās (zembilance)

Finansiālās darbības pārskatā:

 Nodokļu un nodevu ieņēmumi joprojām netiek uzrādīti pēc
uzkrāšanas principa.
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Neatbilstības 2019.gada pārskatā

 Konsolidācijā netiek izslēgti visi konsolidējošās vienības
padotības iestāžu savstarpējie darījumi, piemēram:

 nav izslēgti starp padotības iestādēm veiktie
savstarpējie darījumi par sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un preču pārdošanu;

 nav izslēgti savstarpējie bezatlīdzības darījumi;

 nav veikta savstarpējo darījumu pilna salīdzināšana,
t.sk. par likvidētajām vai reorganizētajām iestādēm;
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Tēmas šodienas seminārā

Ilgtermiņa aktīvu uzskaite:

 Zemes pārvērtēšana

 Ieguldījuma īpašumu klasifikācija

 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumus uzskaite

Krājumu novērtēšanas metodes

Uzkrājumu veidošana

Finanšu instrumenti

Finanšu pārskata pielikums

Citas aktualitātes:

 COVID 19 pandēmijas ietekme uz 2020.gada  

pārskatiem
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Aktīva posteņi
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Zemes vērtības aktualizācija
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Zeme

1.2.

1.5.

2.1.

Uzskaites vērtība

Patiesā 
vērtība

Iegādes 
izmaksu 
vērtība

Aktualizācija
2020. vai 

2021.gadā

Kadastrālā
vērtība
Kadastrālā
vērtība

dati

2020.gada 
inventarizācijas 

dati



1.2.CITA Cita informācija pārskatu lietotājiem
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Kontu 
gr.

Nosaukums Apraksts
Pārskata 
periodā

Iepriekšējā 
pārskata 
periodā

A B C 1 2

1210 Zeme un būves
Kadastrālajā vērtībā 
uzskaitītā zeme - kopā

70 0

1210AK Zeme un būves
2020.gada kadastrālajā 
vērtībā

20 0

1210VK
Zeme un būves

Kadastrālajā vērtībā, kas 
noteikta līdz 2020.gadam

50 0



Ieguldījuma īpašumu klasifikācija

12

Aktīva izmantošanas mērķis

Iestādes funkciju 
veikšanai

Citiem mērķiem/ nav 
pieņemts lēmums

Funkcija deleģēta  
kapitālsabiedrībai/ 

citai personai

Funkciju 
veic 

iestāde pati

Iznomāts citai 
iestādei

privātpersonām

Piemēram, 
iznomāts 

uzņēmumiem/ 
privātpersonām

PAMATLĪDZEKLIS IEGULDĪJUMA ĪPAŠUMS

Pārskata 
gada beigās

Sākotnēji 
atzīstot

Cits mērķis/ 
nav pieņemts 

lēmums

Jā Jā

Nē Nē

Jā JāJā
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Ieguldījuma īpašumu klasifikācija
Piemērs

Vai lietotājs ir 
budžeta iestāde?

Vai īpašumu 
kāds lieto? 

Vai īpašumu 
remontē?

Vai pieņemts lēmums 
par atsavināšanu?

Vai īpašums 
iznomāts 
funkciju 

veikšanai?

Jā

Nē

Nē

Jā

Nē

Pamatlīdzeklis

Jā

Ieguldījuma 
īpašums

Jā

Nē

Nē
Jā

Vai atsavināšana 
ir ticama?

Krājumi

JāNē

Iestāde izvērtē pamatlīdzekļu sastāvā uzskaitītu būvi:
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Pašu kapitāla metode finanšu ieguldījumu 
novērtēšanai

Ieguldījums kapitālā

Radniecīgās 
50.001% - 100%

Asociētās 
20.001 % -50%

Pārējās
 20 %

Pašu kapitāla metode
Patiesā vērtība vai 

izmaksu vērtība
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Pašu kapitāla metode finanšu ieguldījumu 
novērtēšanai

Izmaiņas pašu 
kapitālā

Pamatkapitāls

Ieguldījums

Daļu 

nominālvērtība

Peļņa/ 
zaudējumi

Dividendes

Pārskata gada 
rezultāts

Rezerves

Aktīvu 
pārvērtēšana

Likumā 
noteiktās 
rezerves
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Pašu kapitāla metode finanšu ieguldījumu 
novērtēšanai

Izmaiņas pašu 
kapitālā

Pamatkapitāls

Ieguldījums

Daļu

nominālvērtība

Peļņa/ 
zaudējumi

Dividendes

Pārskata gada 
rezultāts

Rezerves

Aktīvu 
pārvērtēšana

Likumā 
noteiktās 
rezerves
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Mantiskā ieguldījuma uzskaite

Lēmums 

• Aktīvu 
pārklasificē 
krājumu sastāvā 
– atlikušajā 
vērtībā

Pieņemšanas –
nodošanas akts

• Aktīvu izslēdz 
no uzskaites –
atlikušajā 
vērtībā

• Atzīst avansu 
par finanšu 
ieguldījumu –
aktīva patiesajā 
vērtībā 

Izmaiņas UR

• Palielina 
finanšu 
ieguldījumu 

• Samazina 
avansa 
maksājumu
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Pašu kapitāla metode finanšu ieguldījumu 
novērtēšanai

Izmaiņas pašu 
kapitālā

Pamatkapitāls

Ieguldījums

Daļu 

nominālvērtība

Peļņa/ 
zaudējumi

Dividendes

Pārskata gada 
rezultāts

Rezerves

Aktīvu 
pārvērtēšana

Likumā 
noteiktās 
rezerves
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Pašu kapitāla metode finanšu ieguldījumu 
novērtēšanai

Izmaiņas pašu 
kapitālā

Pamatkapitāls

Ieguldījums

Daļu 

nominālvērtība

Peļņa/ 
zaudējumi

Dividendes

Pārskata gada 
rezultāts

Rezerves

Aktīvu 
pārvērtēšana

Likumā 
noteiktās 
rezerves
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Pašu kapitāla metode finanšu ieguldījumu 
novērtēšanai

Kapitālsabiedrības dati Pārskata gadā Iepriekšējā gadā Izmaiņas

Pašu kapitāls 16 300 15 300 1 000

t.sk. Pamatkapitāls 10 000 10 000 0

Rezerves 5 000 5 000 0

Pārskata gada peļņa 1 000 200 800

Iepriekšējā gada peļņa 300 100 200

Izmaiņas finanšu ieguldījuma vērtībā = 1000 EUR * 60 % = 600 EUR

Piemērā pieņemts, ka budžeta iestādei pieder 60 % no kapitālsabiedrības.

Piemērs:
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Pārskata gada 
rezultāts

Peļņa
D 13xx 

K 8190

Zaudējumi
D 8290

K 13xx

Pašu kapitāla metode finanšu ieguldījumu 
novērtēšanai
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Pašu kapitāla metode finanšu ieguldījumu 
novērtēšanai

Izmaiņas pašu 
kapitālā

Pamatkapitāls

Ieguldījums

Daļu 

nominālvērtība

Peļņa/ 
zaudējumi

Dividendes

Pārskata gada 
rezultāts

Rezerves

Aktīvu 
pārvērtēšana

Likumā 
noteiktās 
rezerves



Rezerves

Attiecas uz 
īpašnieku 3360

Neattiecas uz 
īpašnieku negrāmato

24

Pašu kapitāla metode finanšu ieguldījumu 
novērtēšanai
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Dalība starptautiskās organizācijās

26

Ministru kabineta 2020. gada 6. oktobra sēdes protokola Nr. 59
25.§
«5.1. līdz 2020.gada 15.decembrim savā tīmekļvietnē publicēt
informāciju par attiecīgās ministrijas kompetencē esošajām
starptautiskajām organizācijām (starptautiskās organizācijas
nosaukums, iestāšanās datums), kurās Latvija ir dalībvalsts».

Dalība 
starptautiskā 
organizācijā

Finanšu ieguldījums

Kārtējie izdevumi

Saistības/

Uzkrājumi/

Iespējamās 
saistības



27



Krājumu novērtēšana

28

Sākotnēji novērtē

Iegādes vērtība

Ražošanas 
pašizmaksa

Bez atlīdzības 
saņemtā vērtība

Patiesā vērtība

Uzskaites 
vērtība

Sākotnēji atzīst 
uzskaitē
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Pārskata gada beigās 
nosaka vērtību

Ilgstoši lietojamam 
inventāram

patieso vērtību

Krājumu novērtēšana

Pārdošanai 
paredzētiem 
krājumiem

neto pārdošanas 
vērtību

Pārējiem krājumiem
aizstāšanas 
izmaksas

Pārskata gada beigās 
novērtē zemākajā 

vērtībā

Uzskaites 
vērtība

Uzrāda 2.1.IZMK piezīmē



Krājumu novērtēšana
Piemērs: 2.1.IZMK
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Uzkrājumi

• Uzkrājumi ir paredzēti, lai segtu saistības, kuras attiecas uz
pārskata gada vai iepriekšējo gadu darījumiem un
pārskata sagatavošanas laikā ir paredzamas vai zināmas, bet
kuru vērtība vai konkrētu saistību rašanās vai segšanas
datums nav precīzi zināms.

• Uzkrājumus atzīst tikai pašreizējiem pienākumiem, kas
radušies pagātnes notikumu rezultātā un pastāv neatkarīgi
no budžeta iestādes darbības nākotnē.
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Uzkrājumi – izdienas pensijas

Uzkrājumus aprēķina atbilstoši plānotās kredītvienības
metodei:

• aprēķina kritēriju izpildes pakāpi bilances datumā

• izmanto rādītājus, kas nodrošina ticamāko aplēsi

• uzkrājumus atzīst diskontētajā vērtībā
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Aplēšot uzkrājumus, izmanto pieņēmumus, kas nodrošina ticamāko aplēsi:

• vecuma pensija no 65 gadiem

• vidējais mūža ilgums atbilstoši vecuma grupām vai individuāli

• vidējā izpeļņa vai darba samaksa

• tiesnešiem – piešķirtā pensija atbilstoši VSAA datiem

• personāla mainības rādītājs

• diskonta likmi nosaka Valsts kase atbilstoši vienotai metodikai

34

Uzkrājumi – izdienas pensijas [2]
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Izmaiņas uzkrājumu vērtībā 2020.gada pārskatā uzrāda:

• Saistībās vai naudas līdzekļu samazinājumā – izmantotās summas

• Pārējos ieņēmumos/ izdevumos – papildus aprēķinātās vai 
neizmantotās summas

• Procentu ieņēmumos – diskontēšana

Uzkrājumi – izdienas pensijas [3]

Procentu ieņēmumi = (Uzkrājumu atlikums 31.12.2019. – 2020.gadā 
izmaksai plānotā summa) * 2019.gada diskonta likme

2019.gadā negatīva likme



Gada pārskatā atklājamā informācija

36

Grāmatvedības uzskaites principu aprakstā norāda:
• bilances posteņu sākotnējo atzīšanu un novērtēšanu, turpmāko 

novērtēšanu, izslēgšanu no uzskaites;
• metodes un nozīmīgus pieņēmumus, kas izmantoti novērtēšanā.

D 8660 K 4000
D 4000 K 8560

D 4000 K 8120
D 4000 K 5000
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Gada pārskatā atklājamā informācija [2]
Iestāde, kura neizmaksā izdienas pensiju

D 4000 K 8560 EKK 24.2.2.0.

D 4000 K 8120 EKK 24.2.2.0.
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Gada pārskatā atklājamā informācija [3]
Iestāde, kura izmaksā izdienas pensiju

D 4000 K 8120 EKK 24.2.2.0.
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Būtiskie darījumi

būtiskuma līmenis – absolūta vai relatīva vērtība, sākot ar
kuru budžeta iestādes finanšu pārskatā sniegtā informācija var
ietekmēt finanšu pārskata lietotāju viedokli un pieņemtos
lēmumus par attiecīgās budžeta iestādes finansiālo darbību.

Būtiskums ir atkarīgs no attiecīgā posteņa vai kļūdas lieluma
un rakstura, ņemot vērā informācijas nesniegšanas vai
nepareizās norādīšanas konkrētos apstākļus (MK 344 3.3.p.)
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Būtiskie darījumi

Būtiskuma līmeni nosaka:

• katrai iestādei

• nozarei/ pašvaldībai

Skaidrojumu sagatavošanai piemēro būtiskumu:

individuāli noteikto skaitlisko vērtību un ja izmaiņas ir 
lielākas par 10%



Piemērs
BDAR – finanšu pārskata posteņa būtisku izmaiņu 

iemeslu skaidrojumam

42

Konsolidētajā pārskatā

avansa maksājumi par īstenotajiem projektiem  1 500 000 euro

Iestāžu pārskatā

avansa maksājums par 
īstenotiem projektiem 

500 000 euro

avansa maksājums  par 
realizētajiem projektiem 

1 000 000 euro

projektu avansa 
maksājumi 

-500 000 euro

Būtiskums  
skaidrojumam       
1 450 000 euro



Piemēri posteņu būtisko izmaiņu skaidrojumam
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Pārskata periodā
Iepriekšējā

pārskata periodā
Izmaiņas

A21. Atalgojums 23 943 837 23 229 677 714 160

Postenis Darījuma apraksts Summa

A21. Atalgojums Aprēķināts atalgojums pedagogiem 15 605 603

Aprēķināts atalgojums pārējiem darbiniekiem 8 338 234

Postenis Darījuma apraksts Summa

A21. Atalgojums Palielinoties minimālajai algas likmei, aprēķināts
lielāks atalgojums 

500 000

Pārskata periodā izveidotas 3 jaunas štata vietas 214 160
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Būtiskums  5 000  un 10%

Pārskata periodā
Iepriekšējā pārskata 

periodā
Izmaiņas

A29. Transferti 22 088.00 371.00 21 717

Postenis Darījuma apraksts Summa

A29. Transferts Nodots bez atlīdzības Finanšu ministrijas valdījumā. 
Pamats- MK 13.02.2018. not.Nr.87 “Grāmatvedības 
uzskaites kārtības budžeta iestādēs” 447. p

22 088.00

Postenis Darījuma apraksts Summa

A29. Transferts Izmaiņas saistītas ar atzītiem transferta izdevumi no 
bezatlīdzībā nodotiem aktīviem 

21 717



BDAR => 1 milj. euro darījumi

Informācija par darījumu, kas ir vienāds vai lielāks
ar 1 milj. euro absolūtajā vērtībā

Ja darījuma skaidrojums ir iekļauts skaidrojumā pie 
posteņu būtisku izmaiņu iemesliem, tad to 

atkārtoti neskaidro
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Piemērs
1 milj. euro skaidrojumam

46

Konsolidētais skaidrojums

ēku nodošana ekspluatācijā pēc 
rekonstrukcijas un izbūves – 26 100 100 

euro

izbūvētā ceļa posma nodošana 
ekspluatācijā 1 200 000 euro).
izbūvētā ceļa posma nodošana 
ekspluatācijā 1 200 000 euro).

Iestāžu pārskata skaidrojums

uzbūvēta un nodota 
ekspluatācijā koncertzāle 

par 25 000 000 euro

veikta ēkas rekonstrukcija 
un tās rekonstrukcijas darbi 
nodoti par 1 100 100 euro

uzbūvēts ceļa posms un 
nodots ekspluatācijā 

1 200 000 euro vērtībā

uzbūvēts ceļa posms un 
nodots ekspluatācijā 

1 200 000 euro vērtībā



BDAR – informācija, kas var ietekmēt lietotāju 
pieņemtos lēmumus

Par darījumiem, kas var ietekmēt pārskata lietotāja
lēmuma pieņemšanu, pamatojoties uz sniegto
informāciju, kā arī, lai labāk izprastu izmaiņu
būtību (MK 344 113.2.p.) – norāda atbilstošajam
pārskatam (iestādes konsolidētajam, nozares vai
pašvaldības konsolidētājam) nozīmīgu darījumu.

Ja darījums ir iekļauts skaidrojumā par būtiskiem 
darījumiem un 1 milj. euro darījumiem,

tad to atkārtoti neskaidro.
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Piemērs
BDAR – cita informācija (NP)
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Būtiskums 7 500 euro un 10%

Pārskata 
periodā

Iepriekšējā
pārskata periodā

Izmaiņas %

A13. Maksas pakalpojumi 
un citi pašu ieņēmumi

3 190 1 765 1 425 180.74

Postenis Darījuma apraksts Summa

Cits darījuma apraksts

A13. Maksas 
pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi

Citi pašu ieņēmumi palielinājušies par saņemto 
izdevumu kompensāciju un gada beigās saņemtiem 
ārvalstu projekta līdzekļiem biroja izdevumu segšanai

1 425



Piemērs
BDAR – cita informācija (FD)
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Būtiskums 7 500 euro un 10%

Pārskata 
periodā

Iepriekšējā
pārskata 
periodā

Izmaiņas %

A30. Nolietojuma 

un amortizācijas 
izmaksas 

35 087.00 31 353.00 3 734.00 104.57

Postenis Darījuma apraksts Summa

Cits darījuma apraksts

A30. Nolietojuma 

un amortizācijas 
izmaksas 

Aprēķināts nolietojums pamatlīdzekļiem 28 610 .00

A30. Nolietojuma 

un amortizācijas 
izmaksas 

Aprēķināta amortizācija nemateriālajiem ieguldījumiem 6 477.00

Nav jāskaidro, jo ir
skaidrots IZMK



Piemērs
BDAR – cita informācija (Bilance)
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Būtiskums 37 500 euro un 10%

Pārskata periodā
Iepriekšējā pārskata 

periodā
Izmaiņas %

1120 Licences, 
koncesijas un patenti, 
preču zīmes un 
tamlīdzīgas tiesības

43 050.00 50 632.00 -7 582.00 -14.97

Postenis Darījuma apraksts Summa

Cits darījuma apraksts

1120 Licences, koncesijas 
un patenti, preču zīmes 
un tamlīdzīgas tiesības

Iegādāta licence serverim Win Pro 10  (1 gab). 212.00

1120 Licences, koncesijas 
un patenti, preču zīmes 
un tamlīdzīgas tiesības

Iegādātas licences serverim Veeam Backup Essentials 
Standard (2 gab).

2 348.00

1120 Licences, koncesijas 
un patenti, preču zīmes 
un tamlīdzīgas tiesības

Aprēķināta amortizācija -12 383

Katrs iegādātais 
aktīvs nav jāuzrāda



Piemērs
BDAR - pozitīvi un negatīvi skaitļi

Kontu 
gr.

Kontu grupas 
nosaukums

Pārskata 
perioda 
beigās

Pārskata 
perioda 
sākumā

Izmaiņas 
absolūtajās 

vienībās
Izmaiņas %

1210 Zeme un būves 579 943 223 601 456 301 -21 513 078 -3.58
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Būtisko darījumu apraksts summa

Ēkas fasādes atjaunošanas darbu 
pieņemšana ekspluatācijā 

1 843 900

Uzskaitē atzīta zeme zem jūras piekrastes 
ūdeņiem

2 832 052

Inženierbūves ieguldījums 
kapitālsabiedrībā

-1 057 756

Nodotas turējumā dzīvojamās ēkas SIA 
"RBC"

-5 576 598



ePārskati - uzlabojumi

Būtisko darījumu veidlapas summēšanas iespējas

Ministrija (konsolidētais)

Ministrijas padotības iestāde

Ministrijas padotības iestāde (konsolidētais)

Padotības iestāde 1

Padotības iestāde 2

52



Prasību vērtības samazinājums

 budžeta iestādes grāmatvedības uzskaites kārtībā noteiktās
metodes, ja:

 pastāv strīds par prasību atmaksu vai līguma izpildi,
par kuru veikts avansa maksājums;

 pret darījuma partneri ir ierosināta lieta par
maksātnespēju;

 ir pamatoti iemesli, kas liek apšaubīt prasības
atgūšanu, izņemot apmaksas vai nosacījumu izpildes
termiņa kavējumu.

 atbilstoši izpildes termiņa kavējuma dienām
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Prasību vērtības samazinājuma uzradīšana

Kods
Konta un 

institucionālā sektora 
nosaukums

Pārskata perioda beigās

bruto
vērtības 

samazinājums 
(-)

neto
(1.+2.)

A B 1 2 3
1000
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1.pielikums «Informācija par aktīviem* atbilstoši institucionālajiem sektoriem»

Konta Nr. Konta nosaukums Metodes apraksts
Pārskata perioda 

beigās

A B C 1

xxx0 1000

2.3.VERT Vērtības samazinājums sadalījumā pa metodēm



Prasību vērtības samazinājuma uzradīšana [2]

2.3.VSIT Izveidotais vērtības samazinājums prasībām atbilstoši grupām pēc to apmaksas vai 
izpildes termiņa kavējuma pārskata perioda beigās
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Konta Nr. Konta nosaukums Metodes apraksts
Pārskata perioda 

beigās

A B C 1

xxx0
Atbilstoši izpildes termiņa 
kavējuma dienām

1000

2.3.VERT Vērtības samazinājums sadalījumā pa metodēm

Konta Nr. Konta nosaukums

Pārskata perioda beigās

25% 50% 75% 80%
kopā

(1.+2.+3.
+4.)

A B 1 2 3 4 5
xxxx



V1 Aktīvi, kas saņemti kā ziedojumi un dāvinājumi

norāda

• informāciju par pārskata periodā
atzītajiem ziedojumu un dāvinājumu
ceļā saņemtajiem aktīviem no
juridiskām vai fiziskām personām

• FD pārskata norāda postenī
«Ziedojumi un dāvinājumi»

• FD pārskatā ziedojumus no budžeta
iestādēm norāda postenī «Transferti»

nenorāda
• Savstarpējos bezatlīdzības darījumus

starp vispārējās valdības sektora
partneriem (2_BEZ)
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Nomas klasifikācija

57

Nodod īpašuma 
tiesībām raksturīgos 
riskus un atlīdzības

Īpašumtiesības pāriet līguma 
termiņa beigās

Nodod konkrēta aktīva 
lietošanas tiesības

uz noteiktu laika periodu

Jā Nē

Finanšu noma

Prasības un saistības 
diskontē ar līgumā 

noteikto procentu likmi

Operatīvā noma

• izpirkuma cena

• nomas termiņš

• aktīva patiesā 
vērtība

• aktīva specifika



V3.FIZN, V3.FNOM

Kods
Kontu grupas un institucionālā

sektora nosaukums

Saņemamie maksājumi Prasība 
(diskontētie 
ieņēmumi) 
pārskata 

perioda beigās

kopā līdz 
līguma termiņa 

beigām
n+ 1 n+ 2 n+ 3

A B 1 2 3 4 5
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tabulas 1. aile un 5. aile nesakrīt, jo līguma
summas pašreizējā vērtība (diskontētā) būs
mazāka nekā faktiskā saņemamā nauda.

Uzrādītā vērtība = ar bilancē norādītām
prasībām par pamatsummu un uzkrāto
procentu ieņēmumiem (nesamaksātiem)
par pārskata gadu.

V3.FIZN Informācija par finanšu nomā nodotajiem aktīviem un saņemamajiem 
maksājumiem

V3.FNOM Informācija par finanšu nomā saņemtajiem aktīviem un veicamiem 
maksājumiem

Kods

Kontu grupas un 
institucionālā 

sektora 
nosaukums

Atlikusī vērtība 
(bilances vērtība) 
pārskata perioda 

beigās

Nākotnes minimālie nomas maksājumi Saistības 
(diskontētie 
izdevumi) 
pārskata 
perioda 
beigās

Neatceļamā 
apakšnoma

kopā līdz 
līguma 
termiņa 
beigām

n+1 n+2 n+3

A B 1 2 3 4 5 6 7

Saistību atlikums sakrīt ar bilancē norādīto vērtību 
par pamatsummu un uzkrātiem procentu 

izdevumiem (nesamaksātiem) par pārskata gadu.

Ja šajā ailē dati, tad 
aizpilda piezīmi 

«V4.OIZN»

Savstarpējos 
darījumus/ 
atlikumus 

nekonsolidē



V4.ONOM, V4.OIZN
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V4.OIZN Informācija par operatīvajā nomā nodotajiem aktīviem un 
saņemamajiem maksājumiem

Kods
Kontu grupas un 

institucionālā sektora
nosaukums

Aktīva atlikusī vērtība 
(bilances vērtība)

Saņemamie maksājumi

pārskata 
perioda 
sākumā

pārskata 
perioda beigās

kopā līdz 
līguma termiņa 

beigām
n+ 1 n+ 2 n+ 3

A B 1 2 3 4 5 6

V4.ONOM Informācija par operatīvajā nomā saņemtajiem aktīviem un 
veicamajiem maksājumiem

Kods
Kontu grupas un 

institucionālā sektora
nosaukums

Pārskata periodā 
atzītie izdevumi 

par nomu

Neatceļamās nomas maksājumi
Neatceļamā 
apakšnoma 
(ieņēmumi)

pārskata perioda 
beigās

n+ 1 n+ 2 n+ 3

A B 1 2 3 4 5 6

atlikumu
Sakrīt ar bilances 

atlikumu

Sakrīt ar FD 

Savstarpējos 
darījumus/ 
atlikumus 

nekonsolidē



60



Finanšu instrumenti
V9.KATE
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Aizņēmums:
Pamatsumma (ilgtermiņš) 8 000 EUR
Pamatsumma (īstermiņš) 2 000 EUR
Uzkrātie procenti 500 EUR

Kopā: 10 500 EUR

Bilances atlikumi

V9.KATE Informācija par finanšu aktīvu un finanšu saistību sadalījumu pa finanšu 
instrumentu kategorijām un instrumentiem un cita informācija
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Finanšu instrumenti
V9.FITE

Finanšu instrumenti:

Kategorijas:
Bilancē norādītā 

vērtība
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Finanšu instrumenti
V9.FINO

Aktīvs, par kuru saņemta ķīla.
Piemēram, aizdevums

Bilancē norādītā 
vērtība
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Finanšu instrumenti
V9.FINV

Aizdevums
Nekustamais īpašums

Nekustamā īpašuma vērtība
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Finanšu instrumenti
V9.FISA

Līgumā noteiktie maksājumi 
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Piemēram, iestāde pārskata periodā saņēma ilgtermiņa aizņēmumu 10 000 euro vērtībā no Valsts kases ar
termiņu 5 gadi, saskaņā ar līgumu iestādei katru gadu jāveic aizdevuma atmaksa 2 500 euro (pamatsumma
2000 euro un aprēķinātie procenti 500 euro).

Finanšu instrumenti
Piemērs: Aizņēmumi
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Finanšu instrumenti
Piemērs: Aizņēmumi
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Finanšu instrumenti
Piemērs: Aizņēmumi

V9.KATE Informācija par finanšu aktīvu un finanšu saistību sadalījumu pa finanšu instrumentu 
kategorijām un instrumentiem un cita informācija
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Finanšu instrumenti
Piemērs: Aizņēmumi



Finanšu instrumenti
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Finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas apraksts

 Finanšu instrumentu izmantošanas mērķi

 Finanšu instrumentu veidi

 Finanšu risku veidi:
• kredītrisks – iespēja, ka darījuma partneris nespēs noteiktā laikā un pilnā 

apmērā pildīt savas saistības
• likviditātes risks – finansējuma nepietiekamība finansiālo saistību 

savlaicīgai izpildei pilnā apmērā nākamo 12 mēnešu laikā
• procentu likmju risks – iespēja, ka procentu likmju izmaiņas nelabvēlīgi 

ietekmēs ieņēmumus/ izdevumus
• valūtu risks – iespēja, ka valūtas kursa izmaiņas nelabvēlīgi ietekmēs 

ieņēmumus/ izdevumus
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 Finanšu risku novērtēšanas kritēriji un periodiskums

 Finanšu risku uzraudzības un mazināšanas pasākumi

 Aktīvu vērtības samazinājuma noteikšana
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Finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas apraksts [2]
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V11.IEST Informācija par konsolidācijā 
iesaistītajām iestādēm

 piezīmi aizpilda ministrija, centrālā valsts iestāde,
pašvaldība, kā arī tās iestādes, kas veic konsolidāciju.

 norāda to iestāžu sarakstu, kuras tai ir padotas,
neatkarīgi no:
 grāmatvedības organizācijas veida,
 tā vai konsolidāciju veic ePārskatos vai citur

Padotības iestādes, kas neveic pārskatu 
konsolidāciju, šo piezīmi neaizpilda.
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Konsolidētā pārskata sagatavošanas kārtība

Līmeņi Skaidrojums

Kopsavilkums Apvieno konsolidācijā iesaistīto iestāžu gada pārskatā
attiecīgajos posteņos norādītās aktīvu, saistību, pašu kapitāla,
ieņēmumu un izdevumu (izmaksu) summas. ePārskatos
automātiski veidojas kā padotības iestāžu datu summa.

Konsolidācija Savstarpējo darījumu un atlikumu konsolidācijai, lai pilnībā
izslēgtu konsolidācijā iesaistīto iestāžu savstarpējo darījumu
rezultātu (ieņēmumu un izdevumu koriģēšana) un atbilstošo
posteņu summas

Korekcija Korekciju veikšanai vienotas uzskaites nodrošināšanai
gadījumos, kad iestāžu gada pārskatos ir piemērotas atšķirīgas
grāmatvedības uzskaites metodes un atšķirīgi novērtēšanas
principi. Par korekciju summu attiecīgi palielina vai samazina
konsolidētā pārskata posteņu vērtību.
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Konsolidētā pārskata sagatavošanas kārtība [2]
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Līmeņi Skaidrojums

Notikumi pēc 
bilances datuma

Korekciju veikšanai konsolidētajā pārskatā par padotības
iestāžu koriģējošiem notikumiem pēc bilances datuma.

Konsolidētais Konsolidētais gada pārskats, kas šajos noteikumos
minētajā kārtībā sagatavots kā vienas vienības gada
pārskats, kurā apkopota informācija par vairākām
konsolidācijā iesaistītām iestādēm, izslēdzot konsolidācijā
iesaistīto iestāžu savstarpējos darījumus un atlikumus.
ePārskatos automātiski veidojas kā visu iepriekš minēto
līmeņu datu summa.



ePārskati – uzlabojumi
Datu ievades līmeņi

Datu ievades līmeņi ePārskatos:
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V11. piemērs

ePārskati V11

Jēkabpils Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Jēkabpils bāriņtiesa

Jēkabpils vēstures muzejs

Jēkabpils 2.vidusskola

Jēkabpils 3.vidusskola

Jēkabpils Valsts ģimnāzija
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Aplēšu maiņa

79

Aplēses ir aktīvu, saistību, ieņēmumu vai izdevumu vērtības aprēķins,
pamatojoties uz pieņēmumiem.

Aplēses aprēķina metode ietver dažādu mainīgu un nemainīgu pieņēmumu 
lietošanu:
• koeficienti, likmes;
• vidējie rādītāji;
• laika periods;
• izpildes novērtējums;
• u.c.

Piemēram:
Pārskata gadā Iepriekšējā gadā

Pakalpojuma izpilde atbilstoši eksperta
novērtējumam

Pakalpojuma izpilde atbilstoši atzītajiem
izdevumiem

Prasību vērtības samazinājums darījuma 
partnera maksātnespējas gadījumā 100 % 

Prasību vērtības samazinājums darījuma 
partnera maksātnespējas gadījumā 80 % 



Aplēšu maiņa
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Ja pārskata gadā mainīta aplēses aprēķina metode, gada
pārskata pielikumā sniedz skaidrojumu par aplēses maiņu:



Aplēšu maiņa
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Ja pārskata gadā mainījusies pieņēmuma vērtība, gada
pārskata pielikumā sniedz skaidrojumu par būtiskām pārskata
posteņa izmaiņām:

XX.BDAR Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas un 
darījums, kas ir vienāds ar vienu miljonu euro absolūtajā vērtībā vai lielāks
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Kļūdu labojumi
Būtiskas iepriekšējo gadu kļūdas

Pārskata perioda 
reģistros

Labo iepriekšējā perioda 
datus

Grāmato

Pārskatā
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Kļūdu labojumi
Būtiskas iepriekšējo gadu kļūdas

Labo sākuma 
atlikumu

Sniedz 
informāciju
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Kļūdu labojumi
Būtiskas iepriekšējo gadu kļūdas

Labo datus

> n-1

Aprēķina sistēma
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Kļūdu labojumi
Būtiskas iepriekšējo gadu kļūdas

Sniedz informāciju par bilances un FD 
posteņiem



86

Kļūdu labojumi
Būtiskas iepriekšējo gadu kļūdas

Labo datus

Koriģēts atlikums



Naudas plūsmas pārskats
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Finansēšanas 
darbība

Finanšu 
nomas 

izdevumi

Ieguldījumu 
darbība

Pamatlīdzekļi

• iegāde
• atsavināšana

Līdzdalība

• iegāde
• atsavināšana

Finanšu 
nomas 
ieņēmumi

Pamatdarbība

Ieguldījuma īpašumi
• iegāde
• atsavināšana
• iznomāšana

Krājumi

• iegāde
• atsavināšana

Operatīvās nomas 
ieņēmumi un 
izdevumi



Savstarpējo darījumu uzrādīšana
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2-SAL

• Savstarpējo 
maksājumu naudas 
plūsma

2_BEZ

• Savstarpējie 
bezatlīdzības 
darījumi

S13 
sektora 
darījumi
izņemot
pieklasificētos



piemērs Savstarpējo darījumu uzrādīšana
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Krājumu pārdošana starp vienas konsolidējošās iestādes
divām padotības iestādēm

Piemērs:

• Savstarpējais darījums starp vienas konoslidējošās
vienības divām padotības iestādēm, kur viena iestāde
pārdod krājumus 150 euro apmērā otrai iestādei.



piemērs Savstarpējo darījumu uzrādīšana
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Iestāde, kas pārdot krājumus:

NP

Kods
Posteņa nosaukums vai 

darījuma apraksts
Pārskata 
periods 

A12 Nenodoklu ieņēmumi 150

A12.

S130321

Savas  pašvaldības 
padotības iestādes, 
izņemot speciālās 
ekonomiskās zonas, ostu 
un brīvostu pārvaldes 

150

FD
Kods/

piezīme
s 

numurs

Posteņa nosaukums vai 
darījuma apraksts

Pārskata 
periodā 
izpilde

Ieņēmumi 150

A12 Nenodoklu ieņēmumi 150

A12.

S130321

Savas pašvaldības padotības 
iestādes, izņemot speciālās 
ekonomiskās zonas, ostu un 
brīvostu pārvaldes

150

Izdevumi 150

A25
Krājumi, materiāli, 
energoresursi, preces, biroja 
preces un inventārs, periodika

150

A25.

S130321

Savas pašvaldības padotības 
iestādes, izņemot speciālās 
ekonomiskās zonas, ostu un 
brīvostu pārvaldes

150



piemērs Savstarpējo darījumu uzrādīšana
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Iestāde, kas pērk krājumus:

NP
Kods/

piezīmes 
numurs

Posteņa 
nosaukums vai 

darījuma apraksts

Pārskata 
periods 

A25

Krājumi, materiāli, 
energoresursi, 
preces, biroja preces 
un inventārs, 
periodika

150

A25.

S130321

Savas  pašvaldības 
padotības iestādes, 
izņemot speciālās 
ekonomiskās zonas, 
ostu un brīvostu 
pārvaldes 

150

FD
Kods/

piezīmes 
numurs

Posteņa nosaukums 
vai darījuma apraksts

Pārskata 
periodā 
izpilde

A25.SPAR

Krājumi, materiāli, 
energoresursi, preces, 
biroja preces un 
inventārs, periodika

150

A25.SPAR Pārējie sektori
150



piemērs Savstarpējo darījumu uzrādīšana
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Konsolidētais pārskats:

NP
Kods/

piezīmes 
numurs

Posteņa nosaukums vai 
darījuma apraksts

Pārskata 
periods 

A12 Nenodoklu ieņēmumi 0

A12.

S130321

Savas  pašvaldības 
padotības iestādes, 
izņemot speciālās 
ekonomiskās zonas, ostu 
un brīvostu pārvaldes 

0

A25

Krājumi, materiāli, 
energoresursi, preces, 
biroja preces un 
inventārs, periodika

0

A25.

S130321

Savas  pašvaldības 
padotības iestādes, 
izņemot speciālās 
ekonomiskās zonas, ostu 
un brīvostu pārvaldes 

0

FD
Kods/

piezīmes 
numurs

Posteņa nosaukums vai 
darījuma apraksts

Pārskata 
periodā 
izpilde

A12 Nenodoklu ieņēmumi 0

A12.

S130321

Savas pašvaldības padotības 
iestādes, izņemot speciālās 
ekonomiskās zonas, ostu un 
brīvostu pārvaldes

0

A25
Krājumi, materiāli, 
energoresursi, preces, biroja 
preces un inventārs, periodika

150

A25.

S130321

Savas pašvaldības padotības 
iestādes, izņemot speciālās 
ekonomiskās zonas, ostu un 
brīvostu pārvaldes

0

A25.SPAR
Pārējie sektori 150



piemērs Savstarpējo darījumu uzrādīšana –
krājumu uzrādīšana

93

Konsolidētajā pārskatā:

NP

• konsolidāciju veic
• izslēdzot savstarpējās ieņēmumu un izdevumu 

pozīcijas sektorā S130321, jo veikts maksājums
starp divām budžeta iestādēm (2600 konta 
kustība).

FDFD
• konsolidāciju veic, lai  nodrošinātu konsolidētā 

pārskata sagatavošanu kā vienas vienības 
pārskatu (MK 344 3.6)



Institucionālo sektoru piemērošana

norāda

Savas pašvaldības/ 
ministrijas vai 
centrālās valsts 

iestādes padotības 
iestādes 

S130121

S130321

Iestāde, kas veic 
konsolidāciju

Vienas nozares/ 
pašvaldības 

padotības iestādes
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Institucionālo sektoru piemērošana

norāda

sava ministrija 
vai centrālā 

valsts iestāde/ 
sava pašvaldība 

S130111

S130311

padotības iestāde, 
kurai darījums ar 

savu ministriju vai 
pašvaldību

un iestāde ir 
iesaistīta 

konsolidācijā
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ePārskati – uzlabojumi
Veidlapas skati
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ePārskati – uzlabojumi
Veidlapu ar iepriekšējā perioda datiem atvēršana

ePārskatu rīku joslā sadaļā «Veidlapa» būs pieejama izvēlne, ar kuras 
palīdzību būs iespējams uzreiz atvērt visas tās veidlapas, kuras satur 
iepriekšējā gada informāciju.
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• Grāmatvedības uzskaites principu apraksts – izmaiņas
• COVID.BI, COVID.FD, COVID.V8 

un03_COVID_PB/SB

• Izvērtējums par COVID-19 apstākļu ietekmi uz nozares/ 
pašvaldības darbību 2020.gadā

• Apstākļi un nenoteiktības, kas paredzamas 2021.gadā
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COVID-19 pandēmijas ietekme uz 2020.gada finanšu 
pārskatu

Vadības 
ziņojums

• Noslēgto līgumu, grozījumu izvērtējums
• Aktīvu vērtības samazinājuma izvērtējums
• Prasību ilgtermiņa/ īstermiņa daļas pārklasifikācija
• Saistību ilgtermiņa/ īstermiņa daļas pārklasifikācija
• Uzkrājumu veidošana notikumiem 2020.gadā, ja nākotnē 

paredzams finanšu resursu izlietojums
• Iespējamās saistības paredzamiem notikumiem, kam 

paredzams resursu izlietojums, piemēram, galvojumi

Bilance,
Finansiālā 

darbība

Pielikums
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Grāmatvedība ir 
skaista māksla, 
galvenais ar tām 
sajūtām trāpīt 
likumdošanā!

Tiekamies 2021.gadā!


