
Atbildes uz pašvaldību uzdotajiem jautājumiem 14.12.2020. seminārā “Kas 

jāzina budžeta iestādēm, sagatavojot 2020. gada pārskatu” 

  

Jautājums: Ja izglītības iestāde ir slēgta karantīnas dēļ un skolā neviens neatrodas, 

inventarizācija ir uzsākta , bet nav pabeigta, vai varam to uzskatīt kā pabeigtu ar nejaušas izlases 

metodi? paveikts vairāk kā 25%. 

Finanšu ministrijas atbilde: Inventarizācijas dokumentā var paredzēt, piemēram, gan izlases 

metodes, gan paredzēt to, kad inventarizāciju būs iespējams turpināt. 

 

Jautājums: Sociālās aprūpes centrā gan pirms valstī noteiktās ārkārtas situācijas, gan, droši vien, 

arī pēc tās neviens, izņemot darbiniekus, iekšā netiek ielaists. Kā veikt inventarizāciju šādā 

situācijā? 

Finanšu ministrijas atbilde: Ja nav iespējams šiem Sociālās aprūpes centra darbiniekam noteikt 

inventarizācijas veikšanas norisi, tad iesakām izmantot MK 585 noteikto iespēju - 59.1 punktu, 

kas paredz norādi par to, kad inventarizāciju būs iespējams veikt vēlāk. 

 

Jautājums: Domāju, ka daudziem revidentiem būs līdzīgi jautājumi par alternatīvām 

procedūrām piedaloties inventarizācijās COVID laikā. Vai būs kādas detalizētas norādes no 

LZRA vai FM (tai skaitā par alternatīvām procedūrām)? Vai tagad katram jāvēršas individuāli 

uz LZRA? 

Finanšu ministrijas atbilde: FM aicinās LZRA skaidrot un publicēt Starptautiskos revīzijas 

standartos noteiktās iespējas saistībā ar inventarizācijas veikšanu ārkārtas situācijā. 

 

Jautājums: Ja fiziska vai juridiska persona dāvina pašvaldībai zemi un dāvinājuma līgumā ir 

norādīta vērtība, kas sakrīt ar 2020.gada kadastrālo vērtību, vai komisijai ir jānosaka patiesā 

vērtība? Ar kādu vērtību ņemt grāmatvedības uzskaitē, līgumā norādītajā vērtībā (kadastrālajā 

vērtībā) vai komisijas noteiktajā patiesajā vērtībā? 

Valsts kases Pārskatu departamenta atbilde: Saņemot dāvinājumā pamatlīdzekli (zemi), 

budžeta iestāde nosaka tā patieso vērtību saņemšanas dienā un, ja attiecināms, paredzamo 

lietderīgās lietošanas laiku, nepieciešamības gadījumā pieaicinot attiecīgās jomas speciālistu. 

Ja dāvinājumu saņem saskaņā ar pievienoto dokumentāciju, kurā norādīta attiecīgā 

pamatlīdzekļa vērtība, komisija izvērtē, vai norādītā vērtība atbilst aktīva patiesai vērtībai 

iegūšanas datumā, un pamatlīdzekli (zemi) uzskaita komisijas apstiprinātajā vērtībā. Vienlaikus 

budžeta iestāde vērtē līguma nosacījumu, ja dāvinājums vai ziedojums ir:  

1. bez lietošanas nosacījumiem, dāvinājuma saņemšanas dienā budžeta iestāde atzīst attiecīgo 

pamatlīdzekli un ieņēmumus no saņemtā dāvinājuma atbilstoši komisijas novērtēšanas aktā 

apstiprinātajai dāvinājuma vērtībai. 

2.  ar nosacījumu, tad  budžeta iestāde atzīst nākamo periodu ieņēmumus no saņemtām 

materiālām vērtībām.  

 

 



Jautājums:  Vai zemes vienību pārvērtēšanai der VZD 2020. gada 1. novembra dati? 

Valsts kases Pārskatu departamenta atbilde: Zemes vērtības aktualizācijai izmanto datus, kas 

2020.gada inventarizācijas veikšanai iegūti no VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmas. 

Jautājums:  V9.FISA un V9. KATE rādām aizņēmuma pamatsummu kopā ar procentiem? 

Valsts kases Pārskatu departamenta atbilde: Jā, šajās piezīmēs norāda aizņēmuma neatmaksāto 

pamatsummu kopā ar procentiem. V9.KATE norāda pamatsummu un par pārskata gadu 

aprēķinātos procentus, kas nav samaksāti līdz pārskata gada beigām. V9.FISA norāda līgumā 

paredzētos atlikušos pamatsummas un procentu maksājumus nākamajos pārskata gados. 

Jautājums: Vai veidlapā V9.FISA ir jāuzrāda maksa par aizdevumu apkalpošanu vai tikai 

pamatsumma un procenti? 

Valsts kases Pārskatu departamenta atbilde: Veidlapā V9.FISA norāda līguma summu, t.i., 

pamatsummu kopā ar procentiem. Apkalpošanas maksu šajā piezīmē nenorāda. 

Jautājums: Iepriekšējos gados kontā 1219 "Pārējais nekustamais īpašums" ir uzskaitīti bērnu 

rotaļu laukumi, žogi, sporta laukumi u.tml. Vai šie PL būtu jāpārgrāmato uz inženierbūvēm 

atbilstoši MK not. Nr.326 "Būvju klasifikāciju noteikumi"? 

Valsts kases Pārskatu departamenta atbilde: Aktīvus nav jāpārklasificē, jo sākotnējā 

klasifikācija ir veikta atbilstoši normatīviem aktiem, kas bija spēkā darījuma brīdī. 

Jautājums: Vai ieskaita darījumi iekļaujami naudas plūsmā? D531-K231. Ieskaita darījums, ja 

kapitālsabiedrības parādu pret pašvaldību (par telpu nomu) savstarpēji vienojoties dzēš ar 

pašvaldības parādu pret kapitālsabiedrību (par pakalpojuma sniegšanu). 

Valsts kases Pārskatu departamenta atbilde: Darījums ir iekļaujams naudas plūsmā, uzrādot  

izdevumus/ieņēmumus. 

Pašvaldība izraksta rēķinu 

D23x        K6000   100 euro 

Starpnieks izraksta rēķinu 

D7000        K53x    5 euro 

Saņemot neto norēķinu summu no starpnieka, pašvaldība grāmato: 

D 2600  100 EUR    

K 2600  5 EUR  

D 53xx 5 EUR 

K 23xx 100 EUR 

Norēķinu summas atbilstoši grāmatojumiem iekļauj naudas plūsmas pārskatā. 

Jautājums: Vai zeme, kas ir nodota atsavināšanai (ir kontā 2132 atlik.vērt.-kad.vērt. no 2010.g.), 

arī ir jāpārvērtē uz 2020.gada kad.vērt.? 

Valsts kases Pārskatu departamenta atbilde: Atbilstoši MK Nr.87 449.punktam aktualizē arī 

krājumu sastāvā uzskaitītās zemes uzskaites vērtību.  MK 87 156.punktā noteikti kritēriji kad 

ilgtermiņa ieguldījumus klasificē kā atsavināšanai paredzētus - ja tie ir pieejami tūlītējai 



atsavināšanai un pakļauti normatīvajos aktos aktīvu atsavināšanas jomā noteiktajiem 

atsavināšanas nosacījumiem. Ja neparedzētu (vai iepriekš neparedzamu) apstākļu dēļ 

atsavināšanas process netiek pabeigts un ja šādu ilgtermiņa ieguldījumu turpmāk izmanto  

budžeta iestādes darbības nodrošināšanai, aktīvu pārklasificē ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā 

krājumos uzskaitītajā vērtībā. 

 

Jautājums: kā grāmatojam, ja zeme stāv 2132 kontā? 

Valsts kases Pārskatu departamenta atbilde: Ja zemes uzskaites vērtība kontā 2132 ir zemāka 

par kadastrālo vērtību atbilstoši 2020.gada inventarizācijas datiem, tad veic grāmatojumu D 

2132 K 8590. Ja uzskaites vērtība ir augstāka - grāmato D 8690 K 2132. 

 

 

 

 

Jautājumus par uzskaiti un pārskatu sagatavošanu var sūtīt: parskati@kase.gov.lv 
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