
2019.gada decembris

GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITE UN 
2019. GADA PĀRSKATS



Vineta Parfenkova
Valsts kases Pārskatu departamenta 
direktores vietniece

Inese Sirbu
Valsts kases Pārskatu departamenta 
Vecākā eksperte
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KĀPĒC?

Patiesāks finanšu pārskats

Detalizētas prasības Standartizēti procesi

Standartizēts
Piemērots Latvijas situācijai

Tuvināts starptautiskai praksei

• Grāmatvedības uzskaite
• Informācijas sniegšana

• Izmaksu optimizācija
• Viennozīmīga izpratne par 

normatīvo aktu 
piemērošanu
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Aktuālie aptaujas jautājumi

Ieguldījuma 
īpašumiKļūdas

Finanšu 
instrumenti ePārskatu izmaiņas Uzkrājumi

Noma diskontēšana



Grāmatvedības uzskaite
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Ticams 
novērtējums

Iespēja izmantot 
funkciju 

nodrošināšanai 
vai saimniecisko 
labumu gūšanai

Kontrole

AKTĪVU ATZĪŠANAS KRITĒRIJI
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Pagātnes 
notikumu 

Resursu 
izlietojums

Pašreizējs 
pienākums

SAISTĪBU ATZĪŠANAS KRITĒRIJI
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AktīviAktīvi



ZEME UN BŪVES
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Aktīva izmantošanas mērķis

Iestādes funkciju 
veikšanai

Citiem mērķiem/ nav 
pieņemts lēmums

Funkcija deleģēta  
kapitālsabiedrībai/ 

citai personai

Funkciju 
veic 

iestāde 
pati

Iznomāts citai 
iestādei

Piemēram, 
iznomāts 

uzņēmumiem/ 
privātpersonām

PAMATLĪDZEKLIS IEGULDĪJUMA ĪPAŠUMS

Cits mērķis/ 
nav pieņemts 

lēmums

Sākotnēji 
atzīstot

Pārskata 
gada beigās



IEGULDĪJUMI NOMĀTAJOS AKTĪVOS
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Nodod, ja:
• aktīva īpašnieks ir budžeta iestāde
• atbilst kapitalizācijas kritērijiem

Uzskaita sākotnējo vērtību un nolietojumu

Saņem kontā 1270, pēc tam pārklasificē uz 
atbilstošo kontu

1

2

3

Nosaka atlikušo lietderīgās lietošanas 
laiku 4



CITI PAMATLĪDZEKĻI

11

1261 Pazemes 
aktīvi 

1261 Pazemes aktīvi 

126x Bioloģiskie 
aktīvi 

126x Bioloģiskie un 
pazemes aktīvi

16xx Bioloģiskie 
aktīvi 
lauksaimnieciskajai 
darbībai
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NomaNoma



DARĪJUMU KLASIFIKĀCIJA
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Nodod īpašuma 
tiesībām raksturīgos 
riskus un atlīdzības

Īpašumtiesības pāriet
Nodod konkrēta 
aktīva lietošanas 

tiesības

Jā Nē

Līguma 
noslēgšanas 

dienā

Līguma 
termiņa beigās

Aktīva 
iegāde/ 

pārdošana

Finanšu 
noma

Operatīvā 
noma

Pakalpojums

Jā Nē



Operatīvā noma = Izdevumi + Zembilance
= Ieņēmumi

NOMAS UZSKAITE
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Nomas definīcija ?1

Operatīvā vai finanšu noma ?2

– Aktīvs 

Finanšu noma = Aktīvs + Saistības
= Prasības + Ieņēmumi

– Aktīvs 
4

3

• Līgumā noteiktā 
procentu likme

• Valsts kases noteiktā 
diskonta likme

• Saistības/ prasības 
atzīst tādā vērtībā, par 
kādu varētu 
norēķināties uzreiz
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Finanšu 
instrumenti

Finanšu 
instrumenti



FINANŠU INSTRUMENTI

16

4.13. finanšu instruments – vienošanās, kas vienlaikus vienai 
personai rada finanšu aktīvu, bet citai personai – finanšu saistības 
vai pašu kapitāla instrumentu;

Definīcija:
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Finanšu aktīvi

1. Prasības un aizdevumi 
2. Līdz termiņa beigām 

turēti ieguldījumi
3. Pārdošanai pieejami 

finanšu aktīvi
4. Patiesā vērtībā novērtēti 

finanšu aktīvi

Finanšu saistības

1. Patiesā vērtībā novērtētas 
finanšu saistības

2. Pārējās finanšu saistības

Atvasinātie finanšu instrumenti

FINANŠU INSTRUMENTU
KATEGORIJAS



Patiesā vērtībā
Ieņēmumi/ izdevumi

Amortizētā vērtībā
Procentu 

ieņēmumi/ izdevumi
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FINANŠU INSTRUMENTU UZSKAITE

Finanšu aktīvi

1. Prasības un aizdevumi 
2. Līdz termiņa beigām 

turēti ieguldījumi

4. Patiesā vērtībā 
novērtēti finanšu aktīvi

2. Pārējās finanšu saistības

Finanšu saistības

1. Patiesā vērtībā novērtētas 
finanšu saistības

Patiesā vērtībā
Rezerves

3. Pārdošanai pieejami 
finanšu  aktīvi

Atvasinātie finanšu instrumenti
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2019

Finanšu aktīvi

• Kapitāldaļas
• Aizdevumi 
• Noguldījumi
• Vērtspapīri
• Prasības
• Nauda

Finanšu saistības

• Aizņēmumi
• Saistības

Finanšu aktīvi

• Kapitāldaļas ≤ 20%
• Aizdevumi
• Noguldījumi
• Vērtspapīri
• Prasības par atlikto 

maksājumu

• Kapitāldaļas > 20%
• Prasības
• Nauda

Finanšu saistības

• Aizņēmumi

• Saistības par atlikto 
maksājumu

• Saistības

Finanšu instrumenti

Pārējie aktīvi un saistības

FINANŠU INSTRUMENTI
DARĪJUMI



FINANŠU INSTRUMENTI
KONTI
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Kontu grupas līmeņi
Konta 

numurs
Konta nosaukums

2 3 4 A

1300 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 

1310 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā

1320 Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā

1330 Ilgtermiņa aizdevumi

1340 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros

1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 

1351
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi starptautiskajās finanšu 
institūcijās

1354 Ilgtermiņa prasības par 2. līmeņa fondētajām pensijām

1355
Ilgtermiņa uzkrātie ieņēmumi par pārējiem ilgtermiņa 
finanšu ieguldījumiem

1358
Vērtības samazinājums pārējiem ilgtermiņa finanšu 
ieguldījumiem 

1359 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

1360 Ilgtermiņa noguldījumi
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FINANŠU INSTRUMENTI
KONTI

1370 Turējumā nodoti ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

1371
Turējumā nodotā līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību 
kapitālā

1372
Turējumā nodotā līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību 
kapitālā

1378
Vērtības samazinājums turējumā nodotiem ilgtermiņa 
finanšu ieguldījumiem 

1379 Pārējie turējumā nodotie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

1380 Avansa maksājumi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem

1400 Ilgtermiņa prasības 

1410
Ilgtermiņa prasības par Eiropas Savienības politiku 
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 
finansētajiem projektiem (pasākumiem)

1420 Pārējās ilgtermiņa prasības
1421 Ilgtermiņa prasības par finanšu nomu

1425 Ilgtermiņa prasības par avansā pārskaitītiem transfertiem

1428 Pārējās iepriekš neklasificētās ilgtermiņa prasības

1429 Vērtības samazinājums pārējām ilgtermiņa prasībām
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FINANŠU INSTRUMENTI
KONTI

2300 Īstermiņa prasības

2310 Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem

2311 Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem

2315 Prasības par finanšu nomu

2316 Prasības par operatīvo nomu

2317 Prasības par procentu un citiem maksājumiem

2318
Vērtības samazinājums prasībām pret pircējiem un 
pasūtītājiem

2320
Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas 
Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem 
(pasākumiem)

2340
Prasības par nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem 
budžetos

2360 Uzkrātie ieņēmumi

2361
Uzkrātie procentu ieņēmumi par noguldījumiem un kontu 
atlikumiem

2364 Uzkrātie ieņēmumi par pakalpojumiem

2368
Uzkrātie ieņēmumi par nodokļiem, nodevām un citiem 
maksājumiem budžetos

2369 Pārējie uzkrātie ieņēmumi
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FINANŠU INSTRUMENTI
KONTI

2370
Pārmaksātie nodokļi, nodevas un citi maksājumi 
budžetos

2380 Prasības pret personālu

2390 Pārējās prasības

2391
Prasības par pārmaksām sociālo pakalpojumu 
saņēmējiem

2392
Prasības par pensiju un pabalstu norēķinu atlikumiem 
izmaksu iestādēs

2398 Vērtības samazinājums pārējām prasībām

2399 Pārējās prasības
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FINANŠU INSTRUMENTI
KONTI

2500 Īstermiņa finanšu ieguldījumi

2510 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā

2520 Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā

2530
Īstermiņa aizdevumi un ilgtermiņa aizdevumu īstermiņa 
daļa

2540 Īstermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros

2550 Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi

2551
Īstermiņa finanšu ieguldījumi starptautiskajās finanšu 
institūcijās

2554 Īstermiņa prasības par 2. līmeņa fondētajām pensijām

2555
Prasības par procentu un citiem maksājumiem par pārējiem 
finanšu ieguldījumiem

2556
Uzkrātie ieņēmumi par pārējiem īstermiņa finanšu 
ieguldījumiem

2558
Vērtības samazinājums pārējiem īstermiņa finanšu 
ieguldījumiem 

2559 Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi

2560 Īstermiņa noguldījumi

2570 Avansa maksājumi par īstermiņa finanšu ieguldījumiem
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FINANŠU INSTRUMENTI
KONTI

5100 Ilgtermiņa saistības

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi

5130 Ilgtermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem

5131Ilgtermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem

5135Ilgtermiņa saistības par finanšu nomu

5140 Ilgtermiņa uzkrātās saistības

5150 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansa maksājumi

5160 Emitēto obligāciju un citu parāda vērtspapīru ilgtermiņa daļa

5170 Saņemtie ilgtermiņa noguldījumi

5190 Pārējās ilgtermiņa saistības

5192Ilgtermiņa saistības pret finansējuma saņēmējiem par Eiropas 
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 
finansētajiem projektiem (pasākumiem)

5193Ilgtermiņa saistības par atmaksām valsts budžetā par ārvalstu finanšu 
palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem 
projektiem (pasākumiem)

5199Pārējās iepriekš neklasificētās ilgtermiņa saistības
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FINANŠU INSTRUMENTI
KONTI

5200 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa

5300 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem

5310 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem

5311Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem

5315Īstermiņa saistības par finanšu nomu

5316Īstermiņa saistības par operatīvo nomu

5317Saistības par procentu un citiem maksājumiem

5400 Īstermiņa uzkrātās saistības

5420 Īstermiņa uzkrātās saistības

5421Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem

5422Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un sociālās 
apdrošināšanas maksājumiem

5424Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem

5426Uzkrātās saistības par kontu atlikumiem

5428Uzkrātās saistības nodokļu, nodevu un citu maksājumu atmaksām

5429Pārējās uzkrātās saistības
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FINANŠU INSTRUMENTI
KONTI

5500 Valsts budžeta finanšu uzskaites īstermiņa saistības

5600 Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)

5700 Saistības par nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem

5800 Pārējās īstermiņa saistības

5810 Pārējās īstermiņa saistības

5811Pārējās saistības pret darbiniekiem

5812Norēķini par stipendijām

5813Saistības par saņemto drošības naudu un citiem naudas līdzekļiem

5815Saistības pret budžetu

5817Neizmaksātās pensijas un pabalsti

5818Saistības par pensiju un pabalstu norēķinu atlikumiem izmaksu 
iestādēs

5819Pārējās īstermiņa saistības

5820 Īstermiņa saistības par Eiropas Savienības politiku instrumentu un 
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem 
(pasākumiem)

5900 Nākamo periodu ieņēmumi, saņemtie avansa maksājumi un transferti
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FINANŠU INSTRUMENTI
2019.GADA BEIGĀS piemers.xlsx

1. Prasības un 
aizdevumi 

2. Līdz termiņa 
beigām turēti 
ieguldījumi

• Pārbauda darījumam piemēroto 
procentu likmi

• Koriģē aktīva/ saistību atlikumu 
• Korekcijas grāmato 8752/ 8762
• Pārbauda aktīva vērtības 

samazinājumu 

3. Pārdošanai 
pieejami finanšu 
aktīvi

• Nosaka novērtēšanas metodi
• Koriģē aktīva atlikumu
• Korekcijas grāmato 3320
• Pārbauda vērtības 

samazinājumu, ja lieto izmaksu 
metodi

4. Patiesā vērtībā 
novērtēti finanšu 
aktīvi

• Nosaka novērtēšanas metodi
• Koriģē aktīvu / saistību 

atlikumu
• Korekcijas grāmato 8752/ 8762

2. Pārējās finanšu 
saistības

1. Patiesā vērtībā 
novērtētas finanšu 
saistības
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FINANŠU INSTRUMENTI
2020.GADĀ

1. Prasības un 
aizdevumi 

2. Līdz termiņa 
beigām turēti 
ieguldījumi

• Procentus uzskaita kontā 
8120/8220

• Pārbauda aktīva vērtības 
samazinājumu 

3. Pārdošanai 
pieejami finanšu 
aktīvi

• Patiesās vērtības izmaiņas 
uzskaita kontā 3320

• Pārbauda vērtības 
samazinājumu, ja lieto izmaksu 
metodi

4. Patiesā vērtībā 
novērtēti finanšu 
aktīvi

• Patiesās vērtības izmaiņas 
uzskaita kontā 8190/ 8290

2. Pārējās finanšu 
saistības

1. Patiesā vērtībā 
novērtētas finanšu 
saistības
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FINANŠU INSTRUMENTI
2020.GADĀ

Piemērs – ilgtermiņa ieguldījumu atsavināšana
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FINANŠU INSTRUMENTI
2020.GADĀ

Piemērs – ilgtermiņa ieguldījumu atsavināšana



32

FINANŠU INSTRUMENTI
2020.GADĀ

Piemērs – ilgtermiņa ieguldījumu atsavināšana
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FINANŠU INSTRUMENTI
2020.GADĀ

Piemērs – ilgtermiņa ieguldījumu atsavināšana
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FINANŠU INSTRUMENTI
2020.GADĀ

Piemērs – ilgtermiņa ieguldījumu atsavināšana
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UzkrājumiUzkrājumi



Uzkrājumi vai saistības

36

Pašreizējs pienākums

Resursu izlietojums

Izmaksas laiks

Ir zināms

Ir aplēse Ir zināms

Uzkrājumi SaistībasVērtību diskontē ar 
VK noteikto likmi
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Kļūdas un 
aplēšu 
maiņa

Kļūdas un 
aplēšu 
maiņa
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APLĒŠU MAIŅA

• Aplēse ir pieņēmumi, kas 
ietekmē aktīvu vai saistību 
vērtību

• Aplēsi piemēro pārskata gada 
darījumiem

• No 2020.gada - V12. piezīmē
ietekme uz pārskata gada 
datiem, salīdzinājumā ar 
iepriekšējiem pieņēmumiem



LIETDERĪGĀS LIETOŠANAS LAIKS

39

nemateriālie ieguldījumi

kultūras vēstures
pieminekļiem, kurus lieto
ikdienā

būvi var sadalīt komponentēs un
katrai komponentei noteikt
atšķirīgu lietderīgās lietošanas
laiku
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IEPRIEKŠĒJO PERIODU KĻŪDAS

Valsts kases noteiktais 
būtiskuma līmenis

Būtisku kļūdu labojumi:

• Koriģē aktīvu vai pasīvu posteņus

• Izmaiņas uzskaita kontā 3510 
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta 
izpildes rezultāts

• Pārskatā koriģē informāciju par 
iepriekšējo gadu

Nebūtisku kļūdu labojumi:

• Koriģē aktīvu vai pasīvu posteņus

• Izmaiņas uzskaita kontā 
8761 Iepriekšējo gadu kļūdas vai 
8751 Iepriekšējo gadu kļūdas  

• Pārskatā uzrāda kā pārskata gada 
darījumu



2019.gada pārskats

41
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GADA PĀRSKATS

Vadības ziņojums Finanšu pārskats

Pārskati

Bilance

NP

FD

PK

Pielikums

Finanšu pārskata 
strukturizēts 
skaidrojums

Grāmatvedības uzskaites 
principu apraksts

Gada pārskata 
sagatavošanas principu 

apraksts

Finanšu instrumentu risku 
pārvaldīšanas apraksts

Budžeta izpildes 
pārskats

Pārskati

2PB

2SB

2ZD

2CB

Skaidrojums

Apliecinājums

Apstiprina 
revidents



43

Pārskatu
izmaiņas
Pārskatu
izmaiņas



BILANCE
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Vairākas 
visaptverošās 

piezīmes 
vienam 
bilances 
postenim



Būtisko darījumu skaidrojumi

Būtisko darījumu veidlapa

45



Būtisko darījumu skaidrojumi

Būtisko darījumu veidlapa – veidlapu sarakstā

46



https://www.kase.gov.lv/metodika/butiskums
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Būtisko darījumu skaidrojumi



Būtisko darījumu skaidrojumi

Būtisko darījumu veidlapa konsolidētajiem pārskatiem

48



Būtisko darījumu veidlapa konsolidētajiem pārskatiem

49

Būtisko darījumu skaidrojumi



Finansiālās darbības pārskats

50

Sadalījumā pa 
institucionālo sektoru 
kodiem



Finansiālās darbības pārskats
Naudas plūsmas pārskats

51

S130000 pilnā 
apjomā

Pārējo sektoru, 
izņemot 

S130000, 
kopsumma
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2019.g nenorāda 
sadalījumā pa 
institucionālo 

sektoru 
klasifikācijas 

kodiem 

Finansiālās darbības pārskats
Naudas plūsmas pārskats

Vienāds ar 4-3 
“Perioda neto 
pārsniegums 
vai deficīts” 

datiem



Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 
2019.gadu

53

302 kods- dati 
tiek automātiski 
pārcelti no 2018. 

gada pārskata

322 kods – 4. ailē norāda 
iepriekšējos pārskata gados 
konstatētos būtisku kļūdu 

labojumus. Dati atbilst 
piezīmes V12.INFO konta 3510 

datiem. 
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Kontu atbilstības tabula ePārskatos



IZMK – Izmaiņas bilances posteņa vērtībā

55



REIE  Pārskata perioda reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības saņemto aktīva vērtība 

RENO Pārskata perioda reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības nodoto aktīvu vērtība

56

Norāda aktīva vērtību, ja 
darījums noticis starp 

vispārējās valdības 
struktūras iestādēm! 

Pārskata periodā reorganizācijas rezultātā un
bez atlīdzības nodoto un saņemto aktīva vērtība



Ziedojumi, dāvinājumi

57

V1



VERT – Vērtības samazinājums avansa 
maksājumiem sadalījumā pa metodēm

58



1.3.IZMK Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā 
izmaiņas

Līdzdalību radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās uzskaita izmantojot pašu kapitāla metodi

59

Perioda 
beigās

Perioda 
sākumā

Pašu kapitāls 5100 5500
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls 5000 5000

2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums
D 1310
K 8752

0 0

6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai 
nesegtie zaudējumi

200 300

7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi D 8240
K 1310

-100 200

8. Mazākumakcionāru līdzdalības daļa 0 0



4.0. Uzkrājumi
V6. Tiesvedības 

4.0.piezīme “Uzkrājumi”

V6.piezīme “Tiesvedības”

60



V3. Finanšu noma

61

Prasību atlikums. kas 
aprēķināts

ar nomas līgumā noteikto 
procentu likmi

Sakrīt ar bilances 
atlikumu



V3. Finanšu noma

62

Saistību atlikums. kas 
aprēķināts

ar nomas līgumā noteikto 
procentu likmi

Sakrīt ar bilances 
atlikumu

Sakrīt ar bilances 
atlikumu



V4. Operatīvā noma

63

Daļēji iznomātam aktīvam aktīva 
atlikušo vērtību neuzrāda!

Sakrīt ar bilances 
atlikumu



V4. Operatīvā noma

64

Uzrāda neatceļamos nomas 
maksājumus, kas jāveic, ja 

līgumu lauztu nākamo pārskata 
periodu beigās 

Sakrīt ar FD 



Finanšu instrumenti
Atliktā maksājuma uzrādīšanas piemērs 2019.gada 
pārskatā (1)

Piemērs:

Budžeta iestāde atsavina ēku 2019.gada sākumā.

Ēkas īpašumtiesības tiek nodotas līguma parakstīšanas dienā.

Līguma noteikumi paredz, ka maksājumu veic pēc 2 gadiem ar procentu likmi 3%.

Kopējā līguma summa 195 000 EUR, maksājumu pašreizējā vērtība 183 806 EUR

Atliktā maksājuma aprēķināšana:

65

Gadi
Prasības apmērs 
perioda sākumā 

(EUR)
Procentu ieņēmumi (EUR)* Prasības apmērs perioda beigās (EUR)**

1 183 806 183 806,20 * 3% = 5 514 183 806,20  + 5 514,19= 189 320

2 189 320 189 320,39* 3%  = 5 680 189 320,39 + 5 679,61 = 195 000

KOPĀ: 11 194

Bilance



Finanšu instrumenti
Atliktā maksājuma uzrādīšanas piemērs 2019.gada 
pārskatā (2)

66

FD



Finanšu instrumenti
Atliktā maksājuma uzrādīšanas piemērs 2019.gada 
pārskatā (3)

67

FD.A18



Finanšu instrumenti
Atliktā maksājuma uzrādīšanas piemērs 2019.gada 
pārskatā (4)

68

V9.KATE



Finanšu instrumenti
Atliktā maksājuma uzrādīšanas piemērs 2019.gada 
pārskatā (5)

69

V9.FITE



Finanšu instrumenti
Aizņēmumu uzrādīšanas piemērs 2019.gada 
pārskatā (1)

70

Piemēram, iestāde pārskata periodā saņēma ilgtermiņa aizņēmumu 10 000 euro
vērtībā ar termiņu 5 gadi, saskaņā ar līgumu iestādei katru gadu jāveic aizdevuma 
atmaksa 2 500 euro (pamatsumma 2000 euro un  aprēķinātie procenti 500 euro). 

Bilance



Finanšu instrumenti
Aizņēmumu uzrādīšanas piemērs 2019.gada 
pārskatā (2)
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FD.A28

FD



Finanšu instrumenti
Aizņēmumu uzrādīšanas piemērs 2019.gada 
pārskatā (3)
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V9.KATE



Finanšu instrumenti
Aizņēmumu uzrādīšanas piemērs 2019.gada 
pārskatā (4)

73

V9.FISA
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ePārskati Apliecinājums



Apliecinājums Valsts kontrolei

75

Iesniedz ministrijas 
un citas centrālās 
valsts iestādes



Nosacījumi, sagatavojot 2019.gada 
pārskatu

 1.2. CITA uzrāda informāciju par zemes zem publiskajiem
ūdeņiem sākotnējo atzīšanu (Zemes pārvaldības likuma 15.panta
9. daļa), neatkarīgi no tā, vai darījums ir skaidrots 1.2BDAR
piezīmē.

 3.0.BDAR norāda pārskata gadā veikto pārējo rezervju izslēgšanu,
kas izveidotas, sākotnēji atzīstot mežaudzes (MK 87 444.p.).
Darījumus, kas samazina konta atlikumu, ievada ar (-) zīmi.

 9.1. CITA Uzrāda informāciju par zemes zem publiskajiem
ūdeņiem sākotnējo atzīšanu, neatkarīgi no tā, vai darījums ir
skaidrots 1.2 BDAR piezīmē. (Zemes pārvaldības likuma 15.panta
9. daļa).

 Pārskatā par darbības finansiālajiem rezultātiem kodu A19.REZ
aizpilda tikai 2019.gada pārskatā par atzītiem ieņēmumiem
izslēdzot pārējās rezerves, kas izveidotas, sākotnēji atzīstot
mežaudzes. 76



Nosacījumi, sagatavojot 2019.gada 
pārskatu

 V12.APLE Budžeta iestāde nenorāda informāciju par grāmatvedības 
aplēses maiņas iemesliem un tās ietekmi. Piezīmi pirmo reizi uzrāda, 
sagatavojot gada pārskatu par 2020. gadu, ja tas ir nepieciešams.

 V.12 piezīmē norāda informāciju tikai par būtiskiem kļūdu 
labojumiem, bet nenorāda salīdzinošo informāciju par iepriekšējo 
pārskata gadu un informāciju par grāmatvedības aplēšu maiņu un to 
ietekmi (MK 344 146.p.). 
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Kļūdu 
labojumi

Kļūdu 
labojumi



Piemērs.

Iestāde pēc gada pārskata iesniegšanas konstatēja, ka iepriekšējā
pārskata periodā:

1) iestāde nav uzskaitījusi ēku, kas saņemta bez atlīdzības no citas
iestādes. Ēkas sākotnējā vērtība 150 000 euro, kas jāatzīst kontā
1212 “Nedzīvojamās ēkas” un uzkrātais nolietojums 30 000 euro,
kas jāatzīst kontā 1291 “Būvju uzkrātais nolietojums”.

2) kļūdaini klasificējusi zemes gabalu 110 000 euro vērtībā kontā
1216”Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme”, kas neatbilst zemes
lietošanas mērķim. Pārskata gadā budžeta iestāde veica
pārklasifikāciju un zemes gabalu iegrāmatoja kontā 1251“Turējumā
nodotā valsts un pašvaldību zeme”.

Iestādes noteiktais būtiskuma līmenis 10 000 euro.
79

Kļūdu labojumi par iepriekšējiem 
gadiem



80

Kļūdu labojumi par iepriekšējiem 
gadiem 2019.gada pārskatā

Aprēķins:
(150000 - 30000 - 110000) 
=10000

Bilance
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Kļūdu labojumi par iepriekšējiem 
gadiem 2019.gada pārskatā

2019.gadā 
informāciju neuzrāda

FD
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Kļūdu labojumi par iepriekšējiem 
gadiem 2019.gada pārskatā

Aprēķins (150 000 – 30 000) 
= 120 000

PK
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Kļūdu labojumi par iepriekšējiem 
gadiem 2019.gada pārskatā

V12
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Kļūdu labojumi par iepriekšējiem 
gadiem 2019.gada pārskatā                        

V12
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1.2.IZMK

Kļūdu labojumi par iepriekšējiem 
gadiem 2019.gada pārskatā
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Kļūdu labojumi par iepriekšējiem 
gadiem 2019.gada pārskatā

1.2.REIE
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Notikumi 
pēc bilances 

datuma

Notikumi 
pēc bilances 

datuma



V10. Notikumi pēc bilances datuma

V10.KORI “Koriģējošie notikumi pēc 
bilances datuma”

V10.NEKN “Nekoriģējošie 
notikumi pēc bilances datuma”

88

uzrāda finanšu pārskatā, koriģējot posteņos 
iekļautās summas vai iekļaujot jaunus posteņus 
(MK 344 69.p.) 

atklāj informāciju MK 344 noteiktajā kārtībā pie 
koriģētajiem posteņiem

sniedz informāciju par nekoriģējošiem 
notikumiem pēc bilances datuma (MK 
344 70.p., 77.p.)

Piemēram, būtiskas 
nolietojuma korekcijas  

Piemēram, nākamajā pārskata 
gadā pieņemts lēmums 
atsavināt būtisku aktīvu



V10. Notikumi pēc bilances datuma

Pirms iestādes gada 
pārskata 

apstiprināšanas 
publiskošanai

• iekļauj finanšu 
pārskata 
pielikumā

Pēc iestādes gada 
pārskata 

apstiprināšanas 
publiskošanai

• iesniedz 
iestādei, kas 
veic 
konsolidāciju 
(ministrijai vai 
pašvaldībai)

pēc ministrijas vai 
pašvaldības 

konsolidētā gada 
pārskata 

apstiprināšanas 
publiskošanai 

• līdz pārskata gadam 
sekojošā 
saimnieciskā gada 
10. augustam
sniedz Valsts kasei 

89

Iekļauj būtiskus un 
nozīmīgus 

koriģējošus un 
nekoriģējošus 
notikumus pēc 

bilances datuma 



V10. Notikumi pēc bilances datuma
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Piemēram, 2020.gada martā stājies spēkā tiesas nolēmums, kas nosaka, 
ka iestādei būs jāsedz zaudējumi, par ko iestādei jāveido uzkrājumus 
2019.gada beigās.

V10.KORI



V10. Notikumi pēc bilances datuma
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Piemēram, 2020. gada 27. janvārī iestādes noliktavā izcēlās ugunsgrēks 
un iestāde aplēsa, ka izpostīti krājumi 6 000,00 euro vērtībā un tos 
norakstīja 2020. gadā. Notikuma laikā iestāde savu gada pārskatu vēl 
nav apstiprinājusi publiskošanai.

V10.NEKN
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FunkcionalitāteFunkcionalitāte



Dokumenti

93

Valsts kontroles vai zvērināta revidenta atzinums/ziņojums 

Vadības ziņojums 

Grāmatvedības uzskaites principu apraksts 

Gada pārskata sagatavošanas principu apraksts 

Finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas apraksts 

Budžeta izpildes skaidrojums 

Citi dokumenti 
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ePārskati
Funkcionalitātes izmaiņas konsolidētajiem 
pārskatiem

 Līmenim "Konsolidētais" jauna summēšanas iespēja:

o Veidlapai rāda pogu "Pārsummēt konsolidētos"



ePārskati
Krāsas

95



ePārskati
Palīgfunkcijas
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Novietojot 
kursoru uz 

saīsinājuma, tiek 
attēlots koda 
nosaukums

Novietojot 
kursoru uz  
pogas, tiek 

attēlota 
informācija par 

posteni

Izvēloties palīdzības 
pogu, tiek atvērts 

veidlapas 
aizpildīšanas 

apraksts



ePārskati
Datu pārcelšana, gada sākuma informācija
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Iepriekšējā perioda dati tiks pārcelti uz NP, 
FD, PK, budžeta izpildes pārskatu

Gada pārskata pielikuma dati par 
iepriekšējo pārskata periodu NAV 
jāaizpilda



ePārskati
Datu pārcelšana

V8.Informācija par iestādes aktīvu (kapitālsabiedrību) pārvaldību

98Dati ieceļas no «Kopsavilkuma ziņojums par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi»
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Dati tiks pārcelti no attiecīgo pārskatu konsolidācijas līmeņa:

V11. BILK “Informācija par bilances konsolidācijas posteņiem”

V11. FDKP “Informācija par finansiālās darbības konsolidācijas posteņiem” 

V11. NPKD “Informācija par naudas plūsmas konsolidācijas posteņiem”

ePārskati
Datu pārcelšana



Budžeta izpildes pārskats

100



 budžeta izstrādāšanas un 
klasifikācijas principiem 

(MK 344 129.1):

• budžeta veidi;

• budžeta izstrādāšanas 
struktūra; 

• normatīvie akti par 
budžeta pieprasījumu 
izstrādāšanu.

 budžeta izpildi (MK 344 
129.2):

• tā analīzi;

• publiski pieejamās 
informācijas adresi.

Budžeta izpildes pārskata skaidrojumā sniedz informāciju par:

101

Budžeta izpildes pārskata skaidrojums



Finanšu pārskata pielikums

Veidlapa ePārskatos: Fin_parsk_pielikums

Jāaizpilda, ierakstot pārskata gadu:

102
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SalīdzināšanāsSalīdzināšanās



Salīdzināšanās procesa mērķis

104

Salīdzināti visi darījumi un  atlikumi:

- starp padotībā esošām budžeta iestādēm;

- starp budžeta iestādēm (viena institucionālā
sektora ietvaros);

- starp valsts un pašvaldību budžeta iestādēm

100%

100%

Salīdzināšanas izziņās norādītie konti, 
klasifikācijas kodi un summas atbilst 
gada pārskata veidlapās norādītajiem 

datiem



Salīdzināšanās process iestādē 

105

• Pārbauda pārskata
posteņu esamību

• Veic posteņu
novērtējumu

• Reģistrē grāmatvedības
datus

• Labo pārskata gada
laikā pieļautās kļūdas

Sagatavošanās
kontu atlikumu 

un darījumu 
salīdzināšanās 

procesam

• Padotības
iestādes

• Pašvaldības un
to padotības
iestādes

• Ministrijas un to
padotības
iestādes

Datu ar vispārējā 
valdības sektora 

darījuma partneriem 
saskaņošana

• Apkopo
inventarizācijas
rezultātus
kopsavilkumā

• Vadības līmenī
pieņem lēmumu

• Iegrāmato
atšķirības

Salīdzināšanās 
rezultātu 

dokumentēšana

• 100% datu
atbilstība

Gada 
pārskats

• Skaidro
salīdzināšanās
kļūdas

Kļūdu 
skaidrojumi



Salīdzināšanās process iestādē

106

ePārskatu sistēmā salīdzināšanos uzsāk 

- tas darījuma partneris, kuram ir prasības
pārskata perioda beigās;

- kurš ir veicis darījumus (izdevumus)
pārskata periodā

Datu ar vispārējā valdības sektora darījuma partneriem 
saskaņošana ePārskatu sistēmā



Salīdzināšanās process iestādē

1.

107

Ja līdz 20.janvārim nav 
aizpildīti salīdzināšanās akta 

debeta dati

Ja līdz 20.janvārim nav aizpildīti 
salīdzināšanās akta debeta dati, 
datus var sākt ievadīt darījuma 
partneris, kuram ir saistības

pārskata perioda beigās vai kurš ir 
saņēmis (ieņēmumus) darījumus 

pārskata periodā

Datu ar vispārējā valdības sektora darījuma partneriem 
saskaņošana ePārskatu sistēmā

1.
2.
3.
utt.



ePārskati
Datu imports

Datu imports Salīdzināšanas izziņās.

No grāmatvedības programmas importēt salīdzināšanas datus ePārskatos, 
izmantojot datu apmaiņas xml faila formātu, iespējams tikai debeta 
darījumiem (prasības, izdevumi). 

108



ePārskati
Ierakstu dzēšana

Iespēja dzēst atsevišķu ierakstu izziņā
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ePārskati
Ierakstu dzēšana

Iespēja dzēst atsevišķu ierakstu izziņā
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ePārskati
Ierakstu dzēšana

Iespēja dzēst atsevišķu ierakstu izziņā
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ePārskati
Ierakstu dzēšana

Iespēja dzēst atsevišķu ierakstu izziņā

112



Salīdzināšanās valsts budžeta iestādēs 
2_SAL

Aizpilda tikai tad, ja saņemtā un salīdzinātā summa pārskata gadā 
ieskaitīta valsts budžeta ieņēmumos.

113
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Cita 
informācija

Cita 
informācija



Valsts nodevu pārskats

1. Valsts nodevu administrācijām ePārskatu sistēmā ir izveidots
periods «Valsts nodevas».

2. Izstrādātas vadlīnijas «Valsts nodevu uzskaites pārskata»
sagatavošanai.

3. Izstrādāta atskaite, kas nodrošinās datu salīdzināšanu ailei
«saņemts kopā kontā Valsts kasē».
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Lietotāju tiesības

116

Vadīt

• Ievadīt datus 
pārskatā

• Piešķirt statusu 
“Ievadīts”, kas 
noslēdz pārskatā 
ievadītos datus

Vadīt un parakstīt

• Ievadīt datus 
pārskatā

• Parakstīt pārskatu kā 
atbildīgais finanšu 
darbinieks un 
piešķirt statusu 
“Parakstīt – AFD”, 
kas noslēdz pārskatā 
ievadītos datus

Konsolidēt un 
parakstīt

• Ievadīt datus 
pārskatā

• Parakstīt pārskatu kā 
atbildīgais finanšu 
darbinieks un 
piešķirt statusu 
“Parakstīt – AFD”, 
kas noslēdz pārskatā 
ievadītos datus

• Pieņemt un atgriezt 
padotības iestāžu 
pārskatus, piešķirot 
statusus “Iestādei –
parakstīts pieņems”, 
”Iestādei –
neparakstīts 
pieņemts” un 
“Iestādei - atgriezts 
labošanai”

Parakstīt (iestādes 
vadītājs)

• Parakstīt pārskatus 
un piešķirt statusu 
“Parakstīt (iestādes 
vadītājs)”



Pašvaldību speciālā budžeta naudas līdzekļu 
atlikumu iekļaušana pamatbudžetā (2019.g)
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SB naudas 
līdzekļu 

grāmatvedības 
kontu atlikumus 

uz PB

SB transfertu
izdevumu kods 

7220/ 

PB transfertu
ieņēmumu kods 

19.1.0.0. 

Skaidrojums par 
budžeta izpildi 

un

2.6.CITA 
piezīme

Pārgrāmato Uzrāda Skaidro

SB izpildes rezultāta 
pārgrāmatošana 

pamatbudžetā 

SB norēķinu kontu 
izmantošanas mērķa 

maiņa/kontu slēgšana

www.kase.gov.lv/ Metodika/ Rokasgrāmatas un vadlīnijas/ Vadlīnijas/ 
Pašvaldību speciālā budžeta pārcelšana pamatbudžetā



Naudas līdzekļu atlikumi AS "PNB Banka" 
2019.gadā
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Līdz 31.01.2020. prasības salīdzina ar AS "PNB banka" maksātnespējas procesa 
administratoru

Salīdzināšanas process

Pārskata perioda beigās izvērtē, vai pastāv objektīvi pierādījumi prasību saņemšanai un, 
ja nepieciešams, atzīst prasību vērtības samazinājumu

D 8655 EKK 8600 

K 2398 
Pārskatos uzrāda kā prasības un tām noteikto 

vērtības samazinājumu

Līdz 31.12.2019. naudas līdzekļu atlikumus pārklasificē kā pārējās prasības

D 2399 

K 26xx EKK 8900
Pārskatos - uzrāda kā izdevumus un skaidro




