
Grozījumi Ministru kabineta 

noteikumos

2022.gada 18.februārī



Darba organizācija 

2

Mikrofons un kamera ieslēgta tikai prezentētājam 

Raksta jautājumu sadaļā "Chat"

Ja rodas jautājumi, 

spiež uz ikonas  

vai

Sanāksme tiek ierakstīta



Darba plāns

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 13.februāra

noteikumos Nr. 87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība

budžeta iestādēs"(turpmāk – MK Nr. 87)

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada

28.septembra noteikumos Nr. 652 "Gada pārskata

sagatavošanas kārtība" (turpmāk – MK Nr. 652)
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MK Nr. 87
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Spēkā stāšanās laiks

 Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

 Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu uzskaite stājas

spēkā 2024. gada 1. janvārī.

Grozījumi MK Nr.87 neparedz izmaiņas grāmatvedības 

uzskaites pamatprincipos.

Izmaiņas iegrāmato kā aplēšu maiņu – darījumus pārskata 

periodā.
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Tehniskie grozījumi

Struktūras pielāgošana Ministru kabineta 2009.gada

3.februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu

sagatavošanas noteikumi" prasībām.
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Ilgtermiņa ieguldījumi

Precizēta redakcija:

 67.punktā – ieguldījuma īpašumu sastāvā pārklasificē

visus aktīvus, kas iznomāti kopā ar zemi vai būvi, izņemot

pazemes aktīvus un bioloģiskos aktīvus, kurus turpina

uzskaitīt pamatlīdzekļu vai bioloģisko aktīvu

lauksaimnieciskai darbībai sastāvā,

 70.punktā – budžeta iestāde, kura finansē kapitālos

ieguldījumus valsts vai pašvaldības īpašumā,

uzskaita nepabeigtās būvniecības izmaksas līdz objekta

pabeigšanai un pēc tam šīs izmaksas nodod budžeta

iestādei, kuras grāmatvedības uzskaitē ir īpašums, kurā

veikta būvniecība, lai nodrošinātu turpmāko šī īpašuma un

tajā veikto kapitālo ieguldījumu grāmatvedības uzskaiti.
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Ilgtermiņa ieguldījumi

Precizēta redakcija:

 82.punktā precizēti noteiktie bioloģisko aktīvu uzskaites

kritēriji pamatlīdzekļu sastāvā, ja nav noteikts šo aktīvu

izmantošanas mērķis,

 94.punktā par aktīva lietderīgās lietošanas laika

noteikšanu, ja tas saņemts bez atlīdzības no budžeta

iestādes, kura šo aktīvu iepriekš uzskaitījusi kontā "1270

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos" un

attiecīgi noteikusi lietderīgās lietošanas laiku atbilstoši

nomas līguma termiņam.
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Ilgtermiņa ieguldījumi

 Veiktas izmaiņas 117.2. un 145.2.apakšpunktā, vērtības

samazinājuma pazīmei aizstājot diskonta likmes

palielinājuma vai samazinājuma izmaiņas procentos ar šīs

likmes izmaiņām procentpunktos;

 Precizēts 128.punkts – nākotnes naudas plūsmu prognozes

veic tikai ieguldījuma īpašumu vērtības samazinājuma

aprēķinam.
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Līdzdalības radniecīgajās un asociētajās 

kapitālsabiedrībās uzskaite

 Precizēta 164.punkta redakcija, nemainot iepriekš

piemēroto praksi līdzdalības vērtības radniecīgas un

asociētas kapitālsabiedrības kapitālā noteikšanai –

reizinot kapitālsabiedrības pašu kapitālu, kas attiecināms

uz īpašnieku, ar budžeta iestādei piederošo daļu procentu,

neņemot vērā potenciālo balsstiesību iespējamo

izmantošanu vai pārvēršanu.

 Līdzdalības vērtības izmaiņas atbilstoši kapitālsabiedrības

pārskata gada peļņai vai zaudējumiem uzskaita budžeta

iestādes finanšu ieņēmumos vai izdevumos.

 Līdzdalības vērtības izmaiņas atbilstoši izmaiņām

kapitālsabiedrības rezervēs uzskaita pārējās rezervēs.
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Līdzdalības radniecīgajās un asociētajās 

kapitālsabiedrībās uzskaite

 Papildināts ar 1671.punktu par līdzdalības vērtības

samazinājuma norakstīšanu, atzīstot finanšu

ieņēmumus;

 Precizēta 168.punkta redakcija – dividendes un citus

maksājumus par ilgtermiņa finanšu ieguldījumu

izmantošanu uzskaita atbilstoši lēmumam par

dividendēs izmaksājamo peļņas daļu.

 Papildināts ar 1681.punktu, ka saņemot dividenžu

maksājumus, pašvaldības dzēš prasības.
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Krājumi

 Precizēta 200.2.apakšpunkta redakcija – krājumu grupas 

nosaukums "valsts stratēģiskās rezerves" aizstāts 

ar nosaukumu "valsts materiālās rezerves".

 Precizēts konta 2150 nosaukums – "Stratēģiskās 

rezerves" aizstāts ar "Valsts materiālās rezerves".
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Uzkrājumi

Precizēta redakcija:

 247.3.apakšpunktā – papildināts par uzkrājumu

diskontēšanas rezultātā radušos ieņēmumu un

izdevumu uzskaiti;

 258.punktā – papildināts ar normu, kas nosaka, ka

starptautiskās tiesvedībās uzkrājumus vai iespējamās

saistības atzīst tā budžeta iestāde, kura pārstāv Latvijas

Republiku.
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Noma

 Svītrota 302.punkta daļa par operatīvajā nomā iegūto

aktīvu uzskaiti zembilancē. Aktīvus, ja nepieciešams

iestādes darbības nodrošināšanai (arī inventarizācijas

vajadzībām), turpina uzskaitīt atsevišķā reģistrā, bet

neiekļauj zembilances sastāvā;

 Svītrots zembilances kods «0100 Nomātie aktīvi».
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Noma

Precizēta redakcija:

 303.punktā – šajā punktā noteikto zemes nomas

klasifikācijas kārtību piemēro, ja nomas līgums

ietver gan zemes, gan būvju nomu un būvju noma

klasificēta kā finanšu noma;

 305.punktā – gadījumos, ja nomas līgumā procentu

likme nav noteikta, tad piemēro atbilstošu Valsts kases

tīmekļvietnē publicēto procentu likmi;

 310.3.apakšpunktā par nomas līgumā noteikto

procentu likmi, kuru izmanto minimālo nomas

maksājumu pašreizējās vērtības aprēķināšanai.
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Ieņēmumi un izdevumi

 Precizēta 325.punktā ietvertā norma par ieņēmumu, kas

radušies atliekot maksājumu par aktīva atsavināšanu ilgāk

nekā 12 mēnešus, aprēķināšanu, piemērojot efektīvo

procentu likmi nevis līgumā noteikto procentu likmi;

 Veiktas izmaiņas 338.punktā – budžeta iestādes subsīdiju

un dotāciju izlietojumu atzīst ilgtermiņa ieguldījumu

sastāvā, ja to izlietojums saistīts ar valsts un pašvaldību

ilgtermiņa ieguldījumu iegādi un izveidošanu.
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Aktīvu un pasīvu nodošana un 

pieņemšana vispārējās valdības 

struktūru ietvaros

 Precizēta redakcija 345.2.apakšpunktā – sniedz

informāciju par aktīva sākotnējās vērtības noteikšanas

metodi, ja budžeta iestāde bez atlīdzības nodod aktīvu

citai budžeta iestādei.
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Finanšu instrumenti

 Precizēta redakcija 382.2. un 382.4. apakšpunktā – prasības un

saistības par finanšu nomu un saistības par publiskās un

privātās partnerības darījumiem neklasificē par finanšu

instrumentu.

 Precizēts 3.pielikums "Finanšu instrumentu kategorijas"
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Papildināts ar jaunu grāmatvedības 

konta numuru un/vai aprakstu
Svītrots konts

1351"Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

starptautiskajās finanšu institūcijās"

5135 "Ilgtermiņa saistības par

finanšu nomu"

5315 "Īstermiņa saistības par

finanšu nomu"



Izmaiņas grāmatvedības kontu plānā
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Svītrots konts

Papildināts

ar jaunu 

kontu

Precizēts konta 

nosaukums un/vai 

apraksts

1160 2378 1216

3511 1217

3512 2150

3513 2370

3514 2399

3521 2423

3522 2630

3523 8400

3524

0100



Pārejas noteikumi

 Budžeta iestādes līdz 2023.gada 31.decembrim izvērtē:

 kontā 1216 "Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme"

uzskaitītos aktīvus un pārklasificē atbilstošajos kontos;

 kontu grupā "2300 Īstermiņa prasības" uzskaitīto pārmaksāto

nodokļu, nodevu un citu maksājumu budžetos vērtības

samazinājumu un pārklasificē kontā "2378 Vērtības

samazinājums pārmaksātiem nodokļiem, nodevām un citiem

maksājumiem budžetos";

 Pārklasifikāciju uzrāda gada pārskatā kā pārskata gada darījumu.

 Budžeta iestādes līdz 2023.gada 31.decembrim izslēdz

zembilances kodā "0100 Nomātie aktīvi" uzskaitītos aktīvus.
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MK Nr. 652
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Spēkā stāšanās laiks

 Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

 MK Nr.652 aizstāj Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija

noteikumus Nr.344 "Gada pārskata sagatavošanas

kārtība".
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Finanšu instrumentu risku ierobežošanas 

uzskaite

Pilnveidota informācijas atklāšana par finanšu instrumentu

risku ierobežošanas uzskaiti. Veiktas izmaiņas:

 68.4.1.apakšpunktā – papildinātas prasības pārskata par

darbības finansiālajiem rezultātiem sagatavošanai,

 109.9.apakšpunktā – papildinātas prasības grāmatvedības

uzskaites kārtības apraksta sagatavošanai,

 111.punktā – finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas

apraksta sagatavošanai,

 115.35, 117.41. un 117.42. apakšpunktā – papildinātas

prasības finanšu pārskatu strukturizētā skaidrojuma

sagatavošanai.
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Finanšu instrumenti

Precizēta redakcija:

 115.45.apakšpunktā par finanšu instrumentu (saistību)

nākotnes naudas plūsmu,

 117.1.apakšpunktā – pārskata par darbības finansiālajiem

rezultātiem pielikumā sniedzamā informācija par procentu

ieņēmumiem,

 117.3. apakšpunktā – pārskata par darbības finansiālajiem

rezultātiem pielikumā sniedzamā informācija par

ieņēmumiem un izdevumiem no finanšu instrumentiem,

kas nav ietverti finanšu instrumenta procentu likmes

noteikšanā.
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Citas izmaiņas

Precizēta redakcija:

 109.2.apakšpunkts un svītrots 115.11. apakšpunkts –

informāciju par metodēm un pieņēmumiem, nosakot

bioloģisko aktīvu lauksaimnieciskai darbībai un

lauksaimniecības produktu patieso vērtību, norāda

grāmatvedības uzskaites principu aprakstā, nevis finanšu

pārskata pielikuma strukturizētajā skaidrojumā,

 115.7. apakšpunktā, nosakot informācijas sniegšanu par

kapitālsabiedrības ieguldījumu turējumā nodotajā valsts vai

pašvaldības īpašumā,

 115.8. apakšpunktā attiecībā uz izmaiņām līdzdalības

kapitālsabiedrību kapitālā uzskaites vērtībā.
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Informācija par budžeta izpildi

Saskaņota redakcija ar MK Nr.344:

 131.3.apakšpunktā noteikta prasība informācijas sniegšanai

budžeta izpildes pārskata skaidrojumā par VID

administrēto nodokļu, nodevu un citu tā administrēto uz

valsts budžetu attiecināmo maksājumu atvieglojumu aplēšu

veidošanu.
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Nekustamā īpašuma nodokļa 

uzskaite un informācijas uzrādīšana 

gada pārskatā

 stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.

2
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Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) 

ieņēmumu uzskaite

 Papildināti ar jaunu 2.191. apakšnodaļu par NĪN

ieņēmumu uzskaiti atbilstoši uzkrāšanas principam, ko

piemēro pašvaldības, kuras administrē NĪN.

 Prasības par NĪN uzskaita

 Saistības par NĪN uzskaita
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5731
Saistības par nekustamā

īpašuma nodokli

2341
Prasības par nekustamā 

īpašuma nodokli



Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu 

uzskaite

3811. Budžeta iestāde, veicot tās administrētā nekustamā
īpašuma nodokļa uzskaiti saskaņā ar uzkrāšanas principu,
pamatdarbības ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa
atzīst pārskata periodā, par kuru aprēķināts nodoklis
saskaņā ar normatīvajiem aktiem nekustamā īpašuma
nodokļa jomā.

3812. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus, kā arī
naudas plūsmu analītiski uzskaita atbilstoši prasībām, kas
noteiktas normatīvajos aktos budžeta klasifikāciju jomā.

3813. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus un ar tiem
saistītos aktīvus un saistības novērtē atbilstoši attaisnojuma
dokumentam par ieņēmumu aplēsi.
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Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu 

uzskaite

3814. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus atzīst:

3814.1. ietverot aprēķināto pamatsummu;

3814.2. ietverot piešķirtās atlaides un atvieglojumus, kurus nodala

analītiski;

3814.3. neatskaitot izmaksas, kas veiktas atbilstoši attiecīgajos

normatīvajos aktos paredzētajam ieņēmumu izlietošanas mērķim.

3815. Ja nākamajos periodos attiecīgo aktīvu vai saistību vērtība

atšķiras no sākotnēji aprēķinātās summas, koriģē aktīva vai

saistību vērtību un:

3815.1. iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultātu, ja korekcijas

veic saskaņā ar šo noteikumu 430.1. vai 433.1. apakšpunktu;

3815.2. pārskata perioda ieņēmumus, ja korekcijas veic saskaņā ar

šo noteikumu 432. punktu vai 433.2. apakšpunktu.
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Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu 

uzskaite

3816. Saskaņā ar šo noteikumu 3813.punktā minēto attaisnojuma

dokumentu atzīst prasības, ja attaisnojuma dokuments sagatavots

pārskata periodā, kurā radušās prasības un nodokļa ieņēmumi. Ja

attaisnojuma dokuments nav sagatavots līdz attiecīgā pārskata

perioda beigām, tad budžeta iestāde atzīst uzkrātos ieņēmumus.
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Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu 

uzskaite

381.7 Katra pārskata perioda beigās izvērtē atzīto prasību vērtības

samazinājumu saskaņā ar šo noteikumu 186.–190. punktu.

3818. Prasību vērtības samazinājumu atzīst pārējos izdevumos un

uzkrāj atsevišķā kontā prasību sastāvā.

Vērtības samazinājumu uzskaita
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2348

Vērtības samazinājums 

prasībām par nodokļiem, 

nodevām un citiem 

maksājumiem budžetos



Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu 

uzskaite

3819. Ja nākamajos pārskata periodos nepieciešams koriģēt prasību

vērtības samazinājuma apjomu, tā palielinājumu atzīst attiecīgā

pārskata perioda pārējos izdevumos, bet samazinājumu – pārējos

ieņēmumos. Ja pārskata gada laikā samazina šajā gadā izveidoto

vērtības samazinājumu, samazina pārskata gadā atzītos pārējos

izdevumus.

38110. Vērtības samazinājumu izslēdz un atzīst pārējos

ieņēmumus, saņemot prasības apmaksu vai norakstot prasību,

kurai bija izveidots vērtības samazinājums.
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Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu 

uzskaite

38111. Norakstot prasības par nekustamā īpašuma nodokli, atzīst

pārējos izdevumus.

38112. Budžeta iestādes samazina prasības atbilstoši saņemtiem

naudas līdzekļiem vai atzīst saistības, ja naudas līdzekļi saņemti

pirms pārskata perioda, par kuru aprēķināts nodoklis.
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Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu 

uzskaite

38113. Saskaņā ar šo noteikumu 3813.punktā minēto attaisnojuma

dokumentu atzīst saistības, ja samazina iepriekšējos pārskata

periodos aprēķināto nodokli un attaisnojuma dokuments

sagatavots pārskata periodā, kurā radušās saistības un nodokļu

ieņēmumu samazinājums. Ja attaisnojuma dokuments nav

sagatavots līdz attiecīgā pārskata perioda beigām, tad atzīst

uzkrātās saistības.

38114. Norakstot saistības par nekustamā īpašuma nodokli, atzīst

pārējos ieņēmumus.
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Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu 

uzskaite

38115. Pamatdarbības ieņēmumus par soda un kavējuma naudu

uzskaita tās saņemšanas dienā, izņemot, ja tās saņemšana ir droši

ticama, tad ieņēmumus atzīst dienā, kad rodas tiesības tos saņemt.

Informāciju par aprēķināto soda naudu un kavējuma naudu līdz to

saņemšanai norāda zembilancē, ja tās saņemšana nav droši ticama.

Zembilancē norāda:

Prasības par soda un kavējuma naudu uzskaita:
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9132

Aprēķinātie līgumsodi, naudas

sodi, soda naudas un kavējuma

naudas par nodokļiem, nodevām

un citiem maksājumiem budžetos

2349

Pārējās prasības par nodokļiem,

nodevām un citiem maksājumiem

budžetos



Nekustamā īpašuma nodokļa uzrādīšana 

gada pārskatā

Veiktas izmaiņas:

 115.26. un 115.28.apakšpunktā par informācijas atklāšanu par

Valsts ieņēmumu dienesta un pašvaldību prasībām un saistībām

par to administrētiem nodokļiem, nodevām un citiem

maksājumiem budžetā.

Piezīmes:

 V5.PRAS "Informācija par nodokļu, nodevu un citu uz valsts

budžetu attiecināmo maksājumu prasībām atbilstoši to veidam un

prasību kontiem"

 V5.SAIS "Informācija par nodokļu, nodevu un citu uz valsts

budžetu attiecināmo maksājumu saistībām atbilstoši to veidam

un saistību kontiem"

 V5.NMPM "Prasības pret nodokļu maksātājiem, kas pārsniedz

1 000 000 euro "
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Informācijai

Vadlīnijas par gada pārskata sagatavošanu 2023. gadam. 

Aicinām piedalīties vadlīniju aktualizēšanā.

Pieteikties darba grupām šeit.

Links pievienots prezentācijai, kas pieejama Valsts kases

tīmekļvietnē: Metodika Prezentācijas
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeplXtQsrzbNVxTci-bztMJdvuyCuqTBiht4w_zNLKCC2__eA/viewform
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Lai ražens 

darba gads!


