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Saīsinājumi 

D Debets 

K Kredīts 

EKK,  Ekonomiskās klasifikācijas kods (budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijas kods) 

konts Grāmatvedības konts 

kods  Rindas kods  

MK 344 Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumi Nr.344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 

MK 87  Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumi Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 

MK 1031 Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju 

atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” 

MK 1032 Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.1032 “Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju” 

MK 875 Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumi Nr. 875 “Noteikumi par budžetu finansēšanas 

klasifikāciju” 

MK 1456 Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumi Nr. 1456 “Noteikumi par institucionālo sektoru 

klasifikāciju”  

PB Pamatbudžets 

SB Speciālais budžets 

ZD  Ziedojumu un dāvinājumu budžets 

CB Citi budžeti 

DNAF No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes  

NP Naudas plūsmas pārskats 

FD Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem 

PK Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 

IZMK Izmaiņas bilances posteņa vērtībā 

2.pielikums Informācija par saistībām atbilstoši institucionālajiem sektoriem 

SXXXXXX Institucionālā sektora klasifikācijas kods 

salīdzināmā 

informācija 

Informācija par iepriekšējo pārskata periodu, kuru sniedz par visiem gada pārskatā iekļautajiem posteņiem 
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Izmaiņas 

Nr.Pk. Sadaļa Izmaiņu apraksts 

Versija V.1.7. – izmaiņu apraksts 

1. Kontu atlikumu un 

darījumu 

salīdzināšana 

Precizēts piemērs 8_SAL izziņām ar Sabiedrības integrācijas fondu par atbalsta 

komplektiem 

Versija V.1.6. – izmaiņu apraksts 

1. Kontu atlikumu un 

darījumu 

salīdzināšana 

Papildināts skaidrojums par izziņu aizpildīšanas termiņiem 

2. ATR Dzēstas piezīmes, kas attiecas uz administratīvi teritoriālo reformu 2021.gadā 

Versija V.1.5. – izmaiņu apraksts 

1.  Pārskats par 

finansiālo stāvokli 

(bilance) 

Papildināts ar sadaļu “Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos” 

2.  Pārskats par 

darbības 

finansiālajiem 

rezultātiem 

 Papildināts ar sadaļu “Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos” 

3.  Pašu kapitāla 

izmaiņu pārskats 

 Papildināts ar sadaļu “Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos” 

4.  Naudas plūsmas 

pārskats 

Papildināts ar sadaļu “Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos” 

Versija V.1.4. – izmaiņu apraksts 

1. Ievads Papildināts ar darbību veikšanu 2021.gada pārskatam administratīvi teritoriālās reformas 

ietvaros 

2. Pārskats par 

finansiālo stāvokli 

(bilance) 

Papildināts ar bilances aizpildīšanas aprakstu. 

3. Grāmatvedības 

uzskaites principu 

un pārskatu 

sagatvošanas 

principu apraksts 

Papildināts ar jaunu sadaļu 

 

4. Finanšu 

instrumentu risku 

pārvaldīšanas 

apraksts 

Papildināts ar jaunu sadaļu 

 

5.  Pašu kapitāla 

izmaiņu pārskats 

Papildināts aizpildīšanas apraksts 

6. Naudas plūsmas 

pārskats 

Precizēts pārskata aizpildīšanas apraksts un papildināts ar darbību veikšanu 2021.gada 

pārskatam administratīvi teritoriālās reformas ietvaros. 

7. Kontu atlikumu un 

darījumu 

salīdzināšanas 

Papildināts ar jaunu sadaļu, kas attiecas uz kontu atlikumu un darījumu salīdzināšanu 

starp vispārējās valdības sektora struktūru darījuma partneriem 

8. Institucionālo 

sektoru 

piemērošana 

Papildināts ar sektora S130190 skaidrojumu. 

 Versija V.1.3. – izmaiņu apraksts 

1.  Ievads  Papildināts ar tabulu par konsolidētā pārskata sagatavošanas līmeņiem . 

2.  Naudas plūsmas 

pārskats 

1. Precizēti aizpildīšanas apraksta kodu C13 un C23 nosaukumi; 

2. Papildināti kodu NL1 un NL2 skaidrojumi par noguldījumu (kuri ir ilgāki par 90 

dienām) uzrādīšanu; 

3.   Pašu kapitāla 

izmaiņu pārskats 

 Precizēts pārskata aizpildīšanas apraksts; 

4.  Pārskats par 

darbības 

1. Papildināts tabulas aizpildīšanas apraksts ar piemēriem pie kodiem A15, A17, A28, 

A29; 
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finansiālajiem 

rezultātiem 
2. Papildināts ar piemēriem par uzrādīšanu uzkrājumu diskontēšanas rezultātā radušos 

procentiem. 

5.  Piemēri par 

darījuma 

uzrādīšanu 

Papildināts ar jaunu sadaļu. 

6.  Institucionālo 

sektoru 

piemērošana 

Papildināts ar jaunu sadaļu. 

Versija V.1.2. – izmaiņu apraksts 

1.  Naudas plūsmas 

pārskats 

Precizēts aizpildīšanas apraksts.  

2.  A15 Papildināts ar izņēmuma gadījuma EKK 19.1.0.0. kodu. 

3.  A30 Papildināts ar izņēmuma gadījuma EKK 7200 kodu. 

4.  B13 Papildināts skaidrojums. 

5.  B25 Papildināts skaidrojums. 

6.   Pašu kapitāla 

izmaiņu pārskats 

Konta nosaukums “finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve” mainīts uz “finanšu 

instrumentu patiesās vērtības rezerve”; 

Papildināts ar piemēriem aktīvu un pasīvu nodošanai un pieņemšanai; 

Precizēts piemērs kļūdu labojumu uzrādīšanai atbilstoši piezīmē V12.INFO uzrādītajai 

informācijai; 

Papildināts ar piemēru “Nosacījumi sagatavojot 2019. gada pārskatu”. 

7.  Pārskats par 

darbības 

finansiālajiem 

rezultātiem 

1.Papildināts ar “Epārskata piezīmi 2019.gada pārskata sagatavošanai par iepriekšējo 

pārskata periodu”. 

2. Papildināts tabulas aizpildīšanas apraksts ar piemēriem pie kodiem A13 un A16. 

Versija V.1.1. – izmaiņu apraksts 

1. Naudas plūsmas 

pārskats 

Precizēts aizpildīšanas apraksts.  

2. A12 Precizēts un papildināts izņēmuma gadījumu uzskaitījums. 

3. A24 Papildināts skaidrojums ar EKK 2800 (MK 1031). 

4. A25 Skaidrojumā svītrots izņēmuma gadījums par izdevumiem, kas saistīti ar nefinanšu 

aktīvu atsavināšanu. 

5. B13 Skaidrojumā svītrots F30020020 kods un pievienots F56010020 kods. 

6. B14 Skaidrojumā pievienots precizējums par procentu ieņēmumiem par preču un 

pakalpojumu atmaksas atlikšanu, svītroti budžeta ieņēmumu kodi 8.4.0.0.; 21.3.8.0. un 

pievienots 22.6.2.0. kods. 

7. B15 Skaidrojumā svītroti vārdi “t.sk. aizdevumu atmaksu (F40010020)” un pievienots 

skaidrojums par ieņēmumiem no dividendēm un darījumiem ar atvasinātajiem finanšu 

instrumentiem. 

8. B25 Skaidrojumā svītrots F30020010 kods un pievienots F56010010 kods. 

9. B27; C12 Precizēta skaidrojuma redakcija. 

10. C11 Pievienots F24020010 kods. 

11. C13 Pievienots skaidrojums par ieņēmumiem no darījumiem ar atvasinātajiem finanšu 

instrumentiem. 

12. C21 Skaidrojumā pievienots F24020020 kods. 

13.  Pašu kapitāla 

izmaiņu pārskats 

Konta nosaukums “finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve” mainīts uz “finanšu 

instrumentu patiesās vērtības rezerve”; 

Papildināts ar piemēriem aktīvu un pasīvu nodošanai un pieņemšanai; 

Precizēts piemērs kļūdu labojumu uzrādīšanai atbilstoši piezīmē V12.INFO uzrādītajai 

informācijai; 

Papildināts ar piemēru “Nosacījumi sagatavojot 2019. gada pārskatu”. 

14. Pārskats par 

darbības 

finansiālajiem 

rezultātiem 

1.Papildināts ar “Epārskata piezīmi 2019.gada pārskata sagatavošanai par iepriekšējo 

pārskata periodu”; 

2. Papildināts tabulas aizpildīšanas apraksts ar piemēriem pie kodiem A13 un A16. 
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Ievads 
Vadlīnijas par Finanšu pārskata sagatavošanu izstrādātas pēc Valsts kases iniciatīvas, lai veicinātu pārskata 

sagatavošanas kvalitāti. Vadlīnijas sniedz detalizētāku priekšstatu par Finanšu pārskatā ietveramo 

informāciju un pārskata aizpildīšanu. 

Finanšu pārskatu sagatavo elektroniskā veidā, izmantojot ePārskatu sistēmu. 

Konsolidētā pārskata sagatavošanas kārtība un konsolidācijā iesaistīto iestāžu gada pārskatu apvienošana: 

Līmeņi Skaidrojums 

Kopsavilkums Apvieno konsolidācijā iesaistīto iestāžu gada pārskatā attiecīgajos posteņos 

norādītās aktīvu, saistību, pašu kapitāla, ieņēmumu un izdevumu (izmaksu) 

summas (MK 344 21.1.p.). ePārskatos automātiski veidojas kā padotības iestāžu 

datu summa.  

Konsolidācija Savstarpējo darījumu un atlikumu konsolidācijai, lai pilnībā izslēgtu konsolidācijā 

iesaistīto iestāžu savstarpējo darījumu (maksājumu) rezultātu (ieņēmumu un 

izdevumu koriģēšana) un atbilstošo bilances posteņu summas (MK 344 21.3.p). 

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 bilances posteņu vērtību (MK 344 21.2.p.). 

Notikumi pēc bilances Korekciju veikšanai konsolidētajā pārskatā par padotības iestāžu koriģējošiem 

notikumiem pēc bilances datuma (MK 344 21.4.p.). 

Konsolidētais Aptver kopsavilkuma un konsolidācijas posteņu izklāsta (konsolidācija, korekcija 

un notikumi pēc bilances) datu summēšanu. ePārskatos automātiski veidojas kā 

visu iepriekš minēto līmeņu datu summa. 
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1.Finanšu pārskata sagatavošana 

Pārskats par finansiālo stāvokli (Bilance) 

Konta Nr. 

Posteņa nosaukums 
Piezīmes 

Nr. 

Visaptverošās 

piezīmes Nr. 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 
AKTĪVS/ PASĪVS 

A B C D 1 2 

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 1.      

1100 Nemateriālie ieguldījumi  1.1.      

1110 Attīstības pasākumi un programmas       

1120 Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas 

tiesības 

      

1130 Pārējie nemateriālie ieguldījumi       

1140 Nemateriālo ieguldījumu izveidošana       

1160 Derīgo izrakteņu izpēte un citi līdzīgi neražotie nemateriālie 

ieguldījumi 

      

1180 Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem       

1200 Pamatlīdzekļi  1.2.      

1210 Zeme un būves       

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas       

1230 Pārējie pamatlīdzekļi       

1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība       

1250 Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi     

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi       

1270 Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos       

1280 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem       

1300 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi  1.3.      

1310 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā        

1320 Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā       

1330 Ilgtermiņa aizdevumi       

1340 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros       

1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi        

1360 Ilgtermiņa noguldījumi     

1370 Turējumā nodoti ilgtermiņa finanšu ieguldījumi     

1380 Avansa maksājumi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem       

1400 Ilgtermiņa prasības 1.4.    

1410 Ilgtermiņa prasības par Eiropas Savienības politiku instrumentu 

un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem 

(pasākumiem) 

    

1420 Pārējās ilgtermiņa prasības     

1500 Ieguldījuma īpašumi 1.5.    

1510 Ieguldījuma īpašumi     

1540 Ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība     

1550 Turējumā nodotie ieguldījuma īpašumi     

1580 Avansa maksājumi par ieguldījuma īpašumiem     

1600 Bioloģiskie aktīvi lauksaimnieciskajai darbībai 1.6.    

1610 Bioloģiskie aktīvi lauksaimnieciskajai darbībai     

1680 Avansa maksājumi par bioloģiskiem aktīviem 

lauksaimnieciskajai darbībai 

    

2000 Apgrozāmie līdzekļi        

2100 Krājumi 2.1.      

2300 Īstermiņa prasības 2.3.      

2400 Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi par 

pakalpojumiem un projektiem 

2.4.      

2500 Īstermiņa finanšu ieguldījumi 2.5.      

2600 Naudas līdzekļi 2.6.      
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Konta Nr. 

Posteņa nosaukums 
Piezīmes 

Nr. 

Visaptverošās 

piezīmes Nr. 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 
AKTĪVS/ PASĪVS 

A B C D 1 2 

I. BILANCE (1000 + 2000)       

3000 Pašu kapitāls 3.      

3300 Rezerves       

3500 Budžeta izpildes rezultāti       

3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts       

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts        

4000 Uzkrājumi 4.      

5000 Saistības  5.      

5100 Ilgtermiņa saistības        

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi       

5130 Ilgtermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem       

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       

5200 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa 

daļa 

      

5300 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem       

5400 Īstermiņa uzkrātās saistības      

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       

5900 Nākamo periodu ieņēmumi, saņemtie avansa maksājumi un 

transferti 

      

I. BILANCE (3000 + 4000 + 5000)       

 

Kods 

Posteņa nosaukums 
Piezīmes 

Nr. 

Visaptverošās 

piezīmes Nr. 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā ZEMBILANCE 

A B C D 1 2 

0100 Nomātie aktīvi 0.1.    

9100 Zembilances aktīvi  9.1.     

9110 Iespējamie aktīvi     

9120 Paziņotās dividendes un saņemamie maksājumi par kapitāla 

daļu izmantošanu 

    

9130 Aprēķinātie līgumsodi, naudas sodi soda naudas un kavējuma 

naudas 

    

9140 Prasības par prettiesiski atsavinātiem aktīviem     

9190 Citi zembilances aktīvi     

9500 Zembilances pasīvi 9.5.    

9510 Nākotnes saistības saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par 

ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku 

instrumentu finansētajiem projektiem 

    

9520 Nākotnes saistības saskaņā ar līgumiem un vadības lēmumiem 

par ilgtermiņa ieguldījumu iegādi un izveidošanu, izņemot 

tos, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas 

Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem 

    

9530 Nākotnes saistības saskaņā ar līgumiem un vadības lēmumiem 

par preču un pakalpojumu iegādi, izņemot tos, kas noslēgti par 

ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku 

instrumentu finansētajiem projektiem un nomu 
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Kods 

Posteņa nosaukums 
Piezīmes 

Nr. 

Visaptverošās 

piezīmes Nr. 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā ZEMBILANCE 

A B C D 1 2 

9540 Saņemtie, bet neapmaksātie avansa attaisnojuma dokumenti     

9550 Nākotnes nomas maksājumi     

9560 Izsniegtie galvojumi     

9590 Citas zembilances saistības     

Aizpildīšanas apraksts (ailes): 

A, B – konta numurs/ kods, posteņa nosaukums atbilstoši normatīvajos aktos grāmatvedības jomā noteiktā 

kontu plāna otrajam un trešajam kontu līmenim (MK 87); 

C – piezīmes numurs, kurā sniegts bilances vai zembilances posteņa skaidrojums, ja tas attiecas tikai uz 

vienu bilances vai zembilances posteni; 

D – visaptverošās piezīmes numurs, kurā sniegts bilances vai zembilances posteņa skaidrojums, ja tas aptver 

vairākus pārskatu posteņus. Vienam bilances postenim var norādīt vairāku visaptverošo piezīmju numurus. 

Visaptverošās piezīmes numuru norāda arī konsolidētajā pārskatā; 

1 – bilances vai zembilances posteņa vērtība perioda beigās; 

2 – bilances vai zembilances posteņa vērtība perioda sākumā. Salīdzināmo informāciju nenorāda, ja gada 

pārskatu iesniedz pirmo reizi. Ja pārskata gadā ir labotas būtiskas iepriekšējo pārskata periodu kļūdas, 

bilancē norāda koriģētu salīdzināmo informāciju un sniedz skaidrojumu finanšu pārskata pielikumā 

(V12.INFO piezīmē). 

Aizpildīšanas apraksts (posteņi, darījumi): 

Konta Nr. 

Posteņa nosaukums 
Piezīmes 

Nr. 

Visaptverošās 

piezīmes Nr. 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 
AKTĪVS/ PASĪVS 

A B C D 1 2 

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 1.      

1100 Nemateriālie ieguldījumi  1.1.  

norāda atlikušajā vērtībā ( no 

sākotnējās vērtības atskaitot 

amortizāciju un vērtības 

samazinājumu) 

1110 Attīstības pasākumi un programmas   

1120 Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un 

tamlīdzīgas tiesības 

  

1130 Pārējie nemateriālie ieguldījumi   

1140 Nemateriālo ieguldījumu izveidošana   

1160 Derīgo izrakteņu izpēte un citi līdzīgi neražotie 

nemateriālie ieguldījumi 

  

1180 Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem 1.1.; 

1.pielikums 

 norāda atlikušajā vērtībā ( no 

sākotnējās vērtības atskaitot 

vērtības samazinājumu) 

1200 Pamatlīdzekļi  1.2.    

1210 Zeme un būves   norāda atlikušajā vērtībā ( no 

sākotnējās vērtības atskaitot 

nolietojumu un vērtības 

samazinājumu) 

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas   

1230 Pārējie pamatlīdzekļi   

1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība   

1250 Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi   

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi   

1270 Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos   

1280 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem   norāda atlikušajā vērtībā (no 

sākotnējās vērtības atskaitot 

vērtības samazinājumu) 

1300 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi  1.3.  
norāda neto vērtībā (no 

uzskaites vērtības atskaitot 

vērtības samazinājumu 

1310 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā    

1320 Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā   

1330 Ilgtermiņa aizdevumi   
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Konta Nr. 

Posteņa nosaukums 
Piezīmes 

Nr. 

Visaptverošās 

piezīmes Nr. 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 
AKTĪVS/ PASĪVS 

A B C D 1 2 

1340 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros   (izņemot finanšu 

instrumentus*)) 1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi    

1360 Ilgtermiņa noguldījumi   

1370 Turējumā nodoti ilgtermiņa finanšu ieguldījumi   

1380 Avansa maksājumi par ilgtermiņa finanšu 

ieguldījumiem 

  

1400 Ilgtermiņa prasības 1.4.  

1410 Ilgtermiņa prasības par Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

finansētajiem projektiem (pasākumiem) 

  

1420 Pārējās ilgtermiņa prasības   

1500 Ieguldījuma īpašumi 1.5.  
norāda atlikušajā vērtībā ( no 

sākotnējās vērtības atskaitot 

nolietojumu (amortizāciju) un 

vērtības samazinājumu) 

1510 Ieguldījuma īpašumi   

1540 Ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība 

  

1550 Turējumā nodotie ieguldījuma īpašumi   

1580 Avansa maksājumi par ieguldījuma īpašumiem   norāda atlikušajā vērtībā (no 

sākotnējās vērtības atskaitot 

vērtības samazinājumu) 

1600 Bioloģiskie aktīvi lauksaimnieciskajai darbībai 1.6.  norāda patiesajā vai Meža 

valsts reģistrā norādītajā pilnajā 

vērtībā 

1610 Bioloģiskie aktīvi lauksaimnieciskajai darbībai   

1680 Avansa maksājumi par bioloģiskiem aktīviem 

lauksaimnieciskajai darbībai 

  norāda atlikušajā vērtībā ( no 

sākotnējās vērtības atskaitot 

vērtības samazinājumu) 

2000 Apgrozāmie līdzekļi        

2100 Krājumi 2.1.  norāda pārvērtētajā vai 

atlikušajā vērtībā (no 

sākotnējās vērtības atskaitot 

vērtības samazinājumu) 

2300 Īstermiņa prasības 2.3.  norāda neto vērtībā (no 

uzskaites vērtības atskaitot 

vērtības samazinājumu 

(izņemot finanšu 

instrumentus*)) 

2400 Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi par 

pakalpojumiem un projektiem 

2.4.  

2500 Īstermiņa finanšu ieguldījumi 2.5.  

2600 Naudas līdzekļi 2.6.      

I. BILANCE (1000 + 2000) I.      

      

3000 Pašu kapitāls 3.      

3300 Rezerves       

3500 Budžeta izpildes rezultāti       

3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts       

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts        

4000 Uzkrājumi 4.  norāda pienākuma izpildei 

nepieciešamo resursu 

visticamākās aplēses pašreizējā 

vērtībā 

5000 Saistības  5. 

2.pielikums 

 

norāda amortizētajā vērtībā 

(izņemot finanšu 

instrumentus*) 

5100 Ilgtermiņa saistības    

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi   

5130 Ilgtermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 

  

5140 Ilgtermiņa uzkrātās saistības   
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Konta Nr. 

Posteņa nosaukums 
Piezīmes 

Nr. 

Visaptverošās 

piezīmes Nr. 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 
AKTĪVS/ PASĪVS 

A B C D 1 2 

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   

5200 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu 

īstermiņa daļa 

  

5300 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 

  

5400 Īstermiņa uzkrātās saistības   

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   

5900 Nākamo periodu ieņēmumi, saņemtie avansa maksājumi 

un transferti 

  

I. BILANCE (3000 + 4000 + 5000) I.      

 

Kods 

 

Posteņa nosaukums Piezīmes 

Nr. 

Visaptverošās 

piezīmes Nr. 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata perioda 

sākumā ZEMBILANCE 

A B C D 1 2 

0100 Nomātie aktīvi 0.1.  norāda nomas līgumā, komisijas 

vai speciālista noteiktajā vērtībā 

9100 Zembilances aktīvi  9.1.  

 

norāda saņemamo resursu 

visticamākās aplēses vērtībā 

 

9110 Iespējamie aktīvi 9.1.1.  

9120 Paziņotās dividendes un saņemamie maksājumi par kapitāla 

daļu izmantošanu 

9.1.2.  

9130 Aprēķinātie līgumsodi, naudas sodi soda naudas un 

kavējuma naudas 

9.1.3.  

9140 Prasības par prettiesiski atsavinātiem aktīviem 9.1.4.  

9190 Citi zembilances aktīvi 9.1.9.  

9500 Zembilances pasīvi 9.5.   

9510 Nākotnes saistības saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par 

ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku 

instrumentu finansētajiem projektiem 

9.5.1.  

norāda pēc bilances datuma 

paredzēto maksājumu atbilstoši 

noslēgtajiem līgumiem summā 

9520 Nākotnes saistības saskaņā ar līgumiem un vadības 

lēmumiem par ilgtermiņa ieguldījumu iegādi un 

izveidošanu, izņemot tos, kas noslēgti par ārvalstu finanšu 

palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu 

finansētajiem projektiem 

9.5.2.  

9530 Nākotnes saistības saskaņā ar līgumiem un vadības 

lēmumiem par preču un pakalpojumu iegādi, izņemot tos, 

kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas 

Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem un 

nomu 

9.5.3.  

norāda pienākuma izpildei 

nepieciešamo resursu 

visticamākās aplēses pašreizējā 

vērtībā (papildus skaidrojums 

galvojumiem**) 

9540 Saņemtie, bet neapmaksātie avansa attaisnojuma dokumenti 9.5.4.  

9550 Nākotnes nomas maksājumi 9.5.5.  

9560 Izsniegtie galvojumi 9.5.6.  

9590 Citas zembilances saistības 9.5.9.  

 

* Finanšu instrumentus bilancē norāda šādā vērtībā: 
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 prasības un aizdevumus, kā arī līdz termiņa beigām turētus ieguldījumus – neto vērtībā, ko aprēķina, 

no amortizētās vērtības atskaitot vērtības samazinājumu; 

 patiesajā vērtībā novērtētus finanšu aktīvus un finanšu saistības, kuru vērtības izmaiņas atzītas pārskata 

perioda ieņēmumos vai izdevumos – patiesajā vērtībā; 

 patiesajā vērtībā novērtētus pārdošanai pieejamus finanšu instrumentus – neto vērtībā, ko aprēķina, no 

patiesās vērtības atskaitot vērtības samazinājumu; 

 izmaksu vērtībā novērtētus pārdošanai pieejamus finanšu instrumentus – neto vērtībā, ko aprēķina, no 

izmaksu vērtības atskaitot vērtības samazinājumu; 

 pārējās finanšu saistības (izņemot finanšu garantiju līgumus) – amortizētajā vērtībā. 

**Zembilancē uzskaita budžeta iestāžu un valsts budžeta sniegto galvojumu iespējamo saistību summu 

atbilstoši iespējami precīzākajai pašreizējās vērtības aplēsei bilances datumā, kas būtu jāmaksā par galvoto 

aizņēmumu, ja galvojuma ņēmējs to neatmaksātu.  

Iespējamo saistību summu novērtē atbilstoši šādiem kritērijiem:  

 resursu izlietojuma varbūtība ir iespējama (≥5%<50%); 

 nav precīzi zināma vērtība vai konkrētu saistību rašanās vai segšanas datums.  

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” var veikt tikai ailē “Visaptverošās piezīmes numurs”. 

Pārskats par darbības finansiālajiem  rezultātiem (FD) 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai darījuma 

apraksts 

Visaptve-

rošās 

piezīmes 

numurs 

Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata periodā 

izpilde 

t. sk. 

iepriekšējo 

periodu 

nebūtiskās 

kļūdas (+,–) 

izpilde 

klasifi-

kācijas 

maiņa 

(+,–) 

būtisku 

kļūdu 

labojumi 

pārskata 

gadā 

kopā (3. + 

4. + 5.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 

A1 Ieņēmumi (A11 līdz 

A19 rindas summa) 

       

A11 Nodokļu ieņēmumi        

A12 Nenodokļu ieņēmumi        

A13 Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

       

A14 Ārvalstu finanšu palīdzība        

A15 Transferti        

A16 Ziedojumi un dāvinājumi        

A17 Dotācija no vispārējiem 

ieņēmumiem 

       

A18 Procentu ieņēmumi        

A19 Pārējie ieņēmumi, kas nav 

klasificēti A11 līdz A18 rindā 

       

A2 Izdevumi (A21 līdz A31 rindas 

summa) 

       

A21 Atalgojums        

A22 Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas 

       

A23 Mācību, darba un dienesta 

komandējumi un dienesta, darba 

braucieni 

       

A24 Pakalpojumi        
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Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai darījuma 

apraksts 

Visaptve-

rošās 

piezīmes 

numurs 

Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata periodā 

izpilde 

t. sk. 

iepriekšējo 

periodu 

nebūtiskās 

kļūdas (+,–) 

izpilde 

klasifi-

kācijas 

maiņa 

(+,–) 

būtisku 

kļūdu 

labojumi 

pārskata 

gadā 

kopā (3. + 

4. + 5.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 

A25 Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, periodika 

       

A26 Nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi 

       

A27 Subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti, kārtējie maksājumi 

Eiropas Savienības budžetā un 

starptautiskā sadarbība 

       

A28 Procentu izdevumi        

A29 Transferti        

A30 Nolietojuma un amortizācijas 

izmaksas  

       

A31 Pārējie izdevumi, kas nav 

klasificēti A21 līdz A30 rindā 

       

A Ieņēmumu un izdevumu 

rezultāts (A1-A2) 

       

N1 Ieņēmumi (+) vai izdevumi (–) 

no finanšu instrumentiem 

       

N2 Ieņēmumi (+) vai izdevumi ( – ) 

no nefinanšu aktīvu 

atsavināšanas 

       

REZ Budžeta izpildes rezultāts 

(A+N1+N2)  

       

Pārskatā ieņēmumus un izdevumus, kas radušies iestādes darbības rezultātā, norāda saskaņā ar uzkrāšanas 

principu. Pārskatā norāda arī grāmatvedības aplēšu izmaiņu, darījumu klasifikācijas maiņas un iepriekšējā 

pārskata perioda kļūdu labojumu ietekmi. 

Aizpildīšanas apraksts (ailes): 

A, B – kods/piezīmes numurs, posteņa nosaukums (MK 344); 

C – visaptverošās piezīmes numurs, kurā sniegts pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem posteņu 

skaidrojums. Ja finanšu pārskata posteņu skaidrojums visaptverošajā piezīmē aptver vairākus pārskata 

posteņus, visaptverošās piezīmes numuru norāda pie katra posteņa.. Visaptverošās piezīmes numuru norāda 

arī konsolidētajā pārskatā; 

1, 3 – ieņēmumu un izdevumu vērtība; 

2 – nebūtisku iepriekšējo pārskata periodu kļūdu labojumi, kas ir uzrādīti pārskata perioda izpildē; 

4 – iepriekšējā pārskata perioda datu pārklasifikācija atbilstoši pārskata gada klasifikācijai, ja pārskata gadā 

mainīta posteņa vai darījumu klasifikācija, bet tā rezultātā nemainās budžeta izpildes rezultāts; 

5 – pārskata periodā veikto būtisku iepriekšējo pārskata periodu kļūdu labojumi, kas attiecas uz iepriekšējo 

pārskata periodu, kā rezultātā mainās budžeta izpildes rezultāts. Ja kļūdu labojumi attiecas uz citiem periodiem 

pirms iepriekšējā pārskata perioda, tos šajā pārskatā nenorāda; 

6 – automātisks skaitlisko izmaiņu aprēķins. 

Aizpildīšanas apraksts (posteņi, darījumi): 

Atsevišķus posteņus, kas pārskatā norādīti ar (*), norāda sadalījumā pa institucionālo sektoru klasifikācijas 

kodiem atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā: 

 sektora S130000 datus klasifikācijas pilnā apmērā ja darījuma partnera sektors ir 

identificējams, piemēram, aktīvu nodošana bez atlīdzības citai budžeta iestādei un budžeta 

iestāžu savstarpējos darījumus; 
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 sektoru S110000, S120000, S140000, S150000 un S200000 datus kopsummā rindā “S.PAR”. 

Sektoru kopsummā iekļauj arī tādus ieņēmumus vai izdevumus, kuriem nav identificējams 

darījuma partnera sektors, piemēram, krājumu izlietojums funkciju nodrošināšanai, 

inventarizācijas rezultātā atzītie aktīvi, budžeta iestādes darbinieka avansa norēķini par 

saimnieciskiem izdevumiem, krājumu izsniegšana lietošanā. 

Aizpildīšanas apraksts (posteņi): 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai 

darījuma apraksts 

Visaptve-

rošās 

piezīmes 

numurs 

Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata periodā 

izpilde 

t. sk. 

iepriekšējo 

periodu 

nebūtiskās 

kļūda(+,–) 

izpilde 

klasifi-

kācijas 

maiņa (+,–) 

būtisku kļūdu 

labojumi 

pārskata gadā 

kopā (3. + 

4. + 5.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 

A1 Ieņēmumi (A11 līdz 

A19 rindas summa) 

       

A11 Nodokļu ieņēmumi Norāda kopsummas, kas atbilst budžeta ieņēmumu klasifikācijas 1.0. grupai (MK 1032). 

A12 Nenodokļu ieņēmumi * Norāda kopsummas, kas atbilst budžeta ieņēmumu klasifikācijas 2.0. grupai (MK 1032). 

Izņemot: 

- procentu ieņēmumus, kas uzrādīti rindā A18; 

- par citiem ieņēmumiem, kas uzrādīti rindā A19; 

- ieņēmumus no finanšu instrumentiem, kas uzrādīti rindā N1; 

- ieņēmumus no nefinanšu aktīvu atsavināšanas, kas uzrādīti rindā N2. 

A13 Maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi * 

Norāda kopsummas, kas atbilst budžeta ieņēmumu klasifikācijas 3.0. grupai (MK 1032). 

Tajā skaitā, atbilstoši darījuma ekonomiskai būtībai, postenī uzrāda arī uz pārskata periodu 

attiecināmos ieņēmumus, kas iepriekš atzīti nākamo periodu ieņēmumos. Piemēram, 

izvērtējot sniegto pakalpojuma apjomu, atzīst ieņēmumos atbilstoši darījuma izpildes 

pakāpe.  

 

Izņemot: 

- procentu ieņēmumu, kas uzrādīti rindā A18; 

- pārējos ieņēmumus, kas uzrādīti rindā A19. 

A14 Ārvalstu finanšu 

palīdzība * 

Norāda kopsummas, kas atbilst budžeta ieņēmumu klasifikācijas 4.0. grupai (MK 1032). 

Tajā skaitā, atbilstoši darījuma ekonomiskai būtībai, postenī uzrāda arī uz pārskata periodu 

attiecināmos ieņēmumus, kas iepriekš atzīti nākamo periodu ieņēmumos. 

Izņemot: 

- procentu ieņēmumu, kas uzrādīti rindā A18; 

- pārējos ieņēmumus, kas uzrādīti rindā A19. 

A15 Transferti * Norāda kopsummas, kas atbilst budžeta ieņēmumu klasifikācijas 5.0. grupai (MK 1032), 

izņemot, piemēram, pašvaldības budžeta iekšējos transfertus starp vienas pašvaldības 

budžeta veidiem – kods 19.1.0.0. valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti - kods 

18.5.0.0. 

Tajā skaitā uzrāda arī nenaudas darījumus - bezatlīdzības ceļā saņemtos 

aktīvus vai nodotos pasīvus (vispārējā valdības sektora ietvaros, izņemot 

kapitālsabiedrības). Ieņēmumus no saņemtām vērtībām bez atlīdzības uzrāda 

aktīva atlikušajā vērtībā.  

A16 Ziedojumi un 

dāvinājumi * 

Norāda kopsummas, kas atbilst budžeta ieņēmumu klasifikācijas 6.0. grupai (MK 1032). 

Tajā skaitā, atbilstoši darījuma ekonomiskai būtībai, postenī uzrāda arī uz pārskata periodu 

attiecināmos ieņēmumus, kas iepriekš atzīti nākamo periodu ieņēmumos. Piemēram, 

ziedojumu un dāvinājumu atzīšana, kas iepriekš bija atzīta pie nākamo periodu ieņēmumiem 

ar līgumā ietverto nosacījumu izpildi. 

Izņemot: 

- procentu ieņēmumu, kas uzrādīti rindā A18; 

- pārējos ieņēmumus, kas uzrādīti rindā A19. 

A17 Dotācija no vispārējiem 

ieņēmumiem * 

Norāda kopsummas, kas atbilst budžeta ieņēmumu klasifikācijas 7.0. grupai (MK 1032). 

 

A18 Procentu ieņēmumi * Norāda procentu ieņēmumus kopsummā, kā arī procentu ieņēmumus, kas radušies 

uzkrājumu diskontēšanas rezultātā (EKK 24.2.0.0); 

Informāciju par procentu ieņēmumiem detalizēti sniedz piezīmē “FD.A.18 Procentu 

ieņēmumi”. 
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Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai 

darījuma apraksts 

Visaptve-

rošās 

piezīmes 

numurs 

Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata periodā 

izpilde 

t. sk. 

iepriekšējo 

periodu 

nebūtiskās 

kļūda(+,–) 

izpilde 

klasifi-

kācijas 

maiņa (+,–) 

būtisku kļūdu 

labojumi 

pārskata gadā 

kopā (3. + 

4. + 5.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 

A19 Pārējie ieņēmumi, kas 

nav klasificēti A11 līdz 

A18 rindā * 

Norāda kopsummu pārējiem ieņēmumiem, kas nav klasificēti A11 līdz A18 rindā. 

Detalizētu informāciju par pārējiem ieņēmumiem sniedz piezīmēs “FD.A19.VSAM 

Ieņēmumi no aktīvu vērtības samazinājuma norakstīšanas” un “FD.A19 Informācija par 

citiem ieņēmumiem”. 

A2 Izdevumi (A21 līdz 

A31 rindas summa) 

       

A21 Atalgojums Norāda izdevumu EKK 1100 (MK 1031) kopsummu. 

A22 Darba devēja valsts 

sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, 

pabalsti un 

kompensācijas 

 

Norāda izdevumu EKK 1200 (MK 1031) kopsummu. 

A23 Mācību, darba un 

dienesta komandējumi 

un dienesta, darba 

braucieni 

 

Norāda izdevumu EKK 2100 (MK 1031) kopsummu. 

A24 Pakalpojumi * Norāda izdevumu EKK 2200 (MK 1031) kopsummu. 

A25 Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces, 

biroja preces un 

inventārs, periodika * 

Norāda izdevumu, EKK 2300 (MK 1031) un EKK 2400 (MK 1031) kopsummu. 

Izņemot izdevumus, kas saistīti ar ilgtermiņa ieguldījumu objektu atsavināšanu (uzrādīti 

rindā N2). 

A26 Nodokļu, nodevu un 

naudas sodu maksājumi 

Norāda izdevumu kopsummas, kas atbilst EKK 2500 (MK 1031). 

A27 
Subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti, kārtējie 

maksājumi Eiropas 

Savienības budžetā un 

starptautiskā sadarbība * 

Norāda izdevumu, kas atbilst budžeta izdevumu klasifikācijas 1.3. un 1.4. apakšgrupai 

(MK 1031), kopsummu. 

A28 Procentu izdevumi * Norāda izdevumu, kas atbilst budžeta izdevumu klasifikācijas 1.2.apakšgrupai (MK 1031) 

kopsummu un uzkrājumu diskontēšanas rezultātā radušos procentu izdevumus (EKK 8620). 

Detalizētu informāciju par procentu izdevumiem sniedz piezīmē FD.A.28 “Procentu 

izdevumi”. 

A29 Transferti * Norāda izdevumu, kas atbilst budžeta izdevumu klasifikācijas 1.5. un 2.2. apakšgrupām 

(MK 1031) kopsummu, izņemot, piemēram, pašvaldību izdevumu iekšējos transfertus starp 

pašvaldības budžeta veidiem – EKK 7220, valsts budžeta transferti no valsts speciālā 

budžeta uz valsts speciālo budžetu – EKK 7140. 

Tajā skaitā uzrāda arī nenaudas darījumus – bezatlīdzības ceļā nodotos aktīvus vai saņemtos 

pasīvus (vispārējā valdības sektora ietvaros, izņemot kapitālsabiedrības). Izdevumus no 

nodotām vērtībām bez atlīdzības uzrāda aktīva atlikušajā vērtībā. 

A30 Nolietojuma un 

amortizācijas izmaksas  

Norāda izdevumu, kas atbilst budžeta izdevumu klasifikācijas 2.1.apakšgrupai (MK 1031) 

kopsummu. 

Izņemot izdevumus, kas saistīti ar nefinanšu aktīvu atsavināšanu (uzrādīti rindā N2). 

A31 Pārējie izdevumi, kas 

nav klasificēti A21 līdz 

A30 rindā * 

Norāda kopsummu pārējiem izdevumiem, kas nav klasificēti A21 līdz A30 rindās. 

Detalizētu informāciju par pārējiem izdevumiem sniedz piezīmēs “FD.A31.VSAM Izdevumi 

no aktīvu vērtības samazinājuma” un “FD.A31 Informācija par citiem izdevumiem”. 

A Ieņēmumu un 

izdevumu rezultāts 

(A1 – A2) 

       

N1 Ieņēmumi (+) vai 

izdevumi (–) no finanšu 

instrumentiem 

Norāda ieņēmumu (+) un izdevumu (–) neto vērtību, kas radušies sakarā ar finanšu 

instrumentu patiesās vērtības izmaiņām, ārvalstu valūtas kursa svārstībām, finanšu 

instrumentu atsavināšanu un izslēgšanu no uzskaites, kā arī sakarā ar pārdošanai pieejamu 

finanšu instrumentu pārklasifikāciju uz citu finanšu instrumentu kategoriju. 
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Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai 

darījuma apraksts 

Visaptve-

rošās 

piezīmes 

numurs 

Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata periodā 

izpilde 

t. sk. 

iepriekšējo 

periodu 

nebūtiskās 

kļūda(+,–) 

izpilde 

klasifi-

kācijas 

maiņa (+,–) 

būtisku kļūdu 

labojumi 

pārskata gadā 

kopā (3. + 

4. + 5.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 

Detalizētu informāciju par finanšu instrumentu neto rezultātu sniedz piezīmē “FD.V9.NETO 

Finanšu instrumentu neto rezultāts sadalījumā pa finanšu instrumentu kategorijām un darījumu 

veidiem”. 

N2 Ieņēmumi (+) vai 

izdevumi (–) no 

nefinanšu aktīvu 

atsavināšanas  

Norāda ieņēmumu (+) un izdevumu (–) neto vērtību no ilgtermiņa ieguldījumu objektu 

atsavināšanas (pārdošanas), kuru aprēķina kā starpību starp izslēgtā objekta bilances vērtību un 

tā atsavināšanas ieņēmumiem un izdevumiem. 

 

REZ Budžeta izpildes 

rezultāts (A + N1 + N2) 

       

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

 [AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu 

datiem. Ja ir nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām 

iestādēm, to veic līmenī “Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” var veikt tikai ailē 

“Visaptverošās piezīmes numurs”; 

 Savstarpējo darījumu konsolidācijai līmenī “Konsolidācija” var izmantot pogu “Konsolidēt”, 

kas nodrošina automātisku datu konsolidāciju sektoros S130111, S130121, S130141, 

S130151, S130161, S130171, S130311, S130321. 

 

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats  (PK) 

Kods Periods Apraksts 

Pašu kapitāls 

rezerves budžeta izpildes rezultāts 

pavisam 

finanšu 

instrumentu 

patiesās 

vērtības 

rezerve 

pārējās 

rezerves 

kopā  

(1. + 2.) 

iepriekšējo 

pārskata gadu 

budžeta 

izpildes 

rezultāts 

pārskata 

gada 

budžeta 

izpildes 

rezultāts 

kopā  

(4. + 5.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 

301 

Iepriekšējais 

pārskata 

periods 

Iepriekšējā pārskata 

perioda sākumā 

       

312 kļūdu labojumi        

313 

Iepriekšējā pārskata 

perioda sākumā ar kļūdu 

labojumu 

       

314 palielinājums        

315 samazinājums        

316 pārvietošana starp 3000        

317 reorganizācija/likvidācija        

302 

 

Iepriekšējā pārskata 

perioda beigās/pārskata 

perioda sākumā 

       

322 

Pārskata 

periods 

kļūdu labojumi         

324 palielinājums        

325 samazinājums        
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Kods Periods Apraksts 

Pašu kapitāls 

rezerves budžeta izpildes rezultāts 

pavisam 

finanšu 

instrumentu 

patiesās 

vērtības 

rezerve 

pārējās 

rezerves 

kopā  

(1. + 2.) 

iepriekšējo 

pārskata gadu 

budžeta 

izpildes 

rezultāts 

pārskata 

gada 

budžeta 

izpildes 

rezultāts 

kopā  

(4. + 5.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 

326 pārvietošana starp 3000        

327 reorganizācija/likvidācija        

303 
Pārskata perioda 

beigās 

       

         

Aizpildīšanas apraksts: 

Pārskatā sniedz informāciju par budžeta iestādes neto aktīvu pieaugumu vai samazinājumu pārskata periodā 

un iepriekšējā pārskata periodā. Neto aktīvi ir starpība starp budžeta iestādes kopējiem aktīviem un kopējām 

saistībām un uzkrājumiem. Pašu kapitāls var būt gan pozitīvs, gan negatīvs (MK 344 85.p.). 

A – rindas kods; 

301 – dati atbilst iepriekšējā pārskata periodā iesniegtā pārskata koda 302 datiem; 

312 – pārskata periodā veiktie būtisko kļūdu labojumi, kas attiecas uz periodiem pirms iepriekšējā pārskata 

perioda: sagatavojot pārskatu par pārskata gadu (n gadu), ailē “pārskata gada budžeta izpildes rezultāts” uzrāda 

kļūdu labojumus par n-2 gadu, ailē “iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts” uzrāda labojumus līdz 

n-3 gadam ieskaitot; 

313 – kodu 301 un 312 datu summējošā rinda; 

314, 315 – iepriekšējā pārskata gada budžeta izpildes rezultāts un pārskata periodā veiktie būtisko kļūdu 

labojumi, kas attiecas uz iepriekšējo pārskata gadu; 

316, 326 – vērtību pārvietošana starp 3xxx kontu grupas kontiem, izņemot reorganizācijas/likvidācijas 

darījumus, ko uzrāda 317 un 327 rindā. Pārvietošanas rezultāts ir vienāds ar nulli; 

317 – reorganizētās/likvidētās iestādes iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāta pārvietošana 

(uzrāda iestāde, kas pārskata periodā pārņem reorganizētās/likvidētās iestādes aktīvus un pasīvus, un iestāde, 

kuru pārskata periodā reorganizē/likvidē (iestāde, kas nodod aktīvus un pasīvus)), un veiktie būtisko kļūdu 

labojumi par iepriekšējo pārskata periodu; 

302 – kodu 313, 314, 315, 316, 317 datu summējošā rinda; 

322 – informāciju šajā rindā par 2020. gadu un turpmākajiem periodiem neaizpilda; 

324 – norāda: 

 finanšu instrumentu patiesās vērtības palielinājumu, ja to uzskaita pašu kapitālā; 

 vērtības izmaiņas, ja kapitālsabiedrības pašu kapitālā ir notikušas izmaiņas, piemēram, aktīvu 

pārvērtēšana, ko uzreiz iekļauj kapitālsabiedrības pašu kapitālā; 

 pārskata gada budžeta izpildes pozitīvu rezultātu – pārpalikumu, t.sk. iepriekšējo pārskata 

periodu nebūtisku kļūdu labojumus; 

325 – norāda: 

 finanšu instrumentu patiesās vērtības samazinājumu, ja to uzskaita pašu kapitālā; 

 līdzdalības, kas atzīta pārējās rezervēs izslēgšanu; 

 vērtības izmaiņas, ja kapitālsabiedrības pašu kapitālā ir notikušas izmaiņas, piemēram, aktīvu 

pārvērtēšana, ko uzreiz iekļauj kapitālsabiedrības pašu kapitālā; 

 pārskata gada budžeta izpildes negatīvu rezultātu – deficītu, t.sk. iepriekšējo pārskata periodu 

nebūtisku kļūdu labojumus; 
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327 – reorganizētās/likvidētās iestādes iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāta pārvietošana 

(uzrāda iestāde, kas pārskata periodā pārņem reorganizētās/likvidētās iestādes aktīvus un pasīvus, un iestāde, 

kas pārskata periodā tiek reorganizēta/likvidēta, kas nodod aktīvus un pasīvus). 

B – iepriekšējā pārskata perioda un pārskata perioda dati; 

C – pārskatā uzrādīto datu apraksts; 

1 – 3320 konta dati; 

2 – 3360 konta dati; 

3, 6, 7 – skaitlisko izmaiņu aprēķins; 

4 – 3510 konta dati; 

5 – 3520 konta dati. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

 

Naudas plūsmas pārskats  (NP)  

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts 

Visaptve-

rošās 

piezīmes 

numurs 

Pārskata 

periods 

Iepriekšējā pārskata perioda 

naudas 

plūsma  

klasifikācijas 

maiņa (+,–) 

kļūdu 

labojumi 

pārskata 

gadā  

KOPĀ 

(2. + 3. + 

4.) 

A B C 1 2 3 4 5 

I. Ieņēmumi kopā (A1 + B1 + C1 + D1)       

II. Izdevumi kopā (A2 + B2 + C2 + D2)       

A 
Naudas līdzekļu plūsma no 

pamatdarbības (A1 – A2) 
      

A1 
Ieņēmumi no pamatdarbības (A11 līdz 

A19 rindas summa) 

      

A11 Nodokļu ieņēmumi       

A12 Nenodokļu ieņēmumi       

A13 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi       

A14 Ārvalstu finanšu palīdzība       

A15 Transferti       

A16 Ziedojumi un dāvinājumi       

A17 Aizdevumu atmaksas       

A18 Procentu ieņēmumi       

A19 
Citi ieņēmumi no pamatdarbības, kas nav 

norādīti A11 līdz A18 rindā 

      

 

A2 
Izdevumi no pamatdarbības (A21 līdz 

A29 rindas un A32 līdz A33 rindas summa) 

      

A21 Atalgojums       

A22 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas 

      

A23 
Mācību, darba un dienesta komandējumi un 

dienesta, darba braucieni 
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Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts 

Visaptve-

rošās 

piezīmes 

numurs 

Pārskata 

periods 

Iepriekšējā pārskata perioda 

naudas 

plūsma  

klasifikācijas 

maiņa (+,–) 

kļūdu 

labojumi 

pārskata 

gadā  

KOPĀ 

(2. + 3. + 

4.) 

A B C 1 2 3 4 5 

A24 Pakalpojumi       

A25 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, periodika 

      

A26 Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi       

A27 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, 

kārtējie maksājumi Eiropas Savienības 

budžetā un starptautiskā sadarbība 

      

A28 Procentu izdevumi       

A29 Transferti (A30 + A31)       

A30 Uzturēšanas izdevumiem       

A31 Kapitālajiem izdevumiem        

A32 Aizdevumu izsniegšana       

A33 Citi izdevumi no pamatdarbības       

B 
Naudas līdzekļu plūsma no ieguldījumu 

darbības (B1 – B2) 

      

B1 
Ieņēmumi no ieguldījumu darbības (B11 līdz 

B15 rindas summa) 

      

B11 

Nemateriālo ieguldījumu pārdošana un 

atmaksātie avansa maksājumi par 

nemateriālajiem ieguldījumiem 

      

B12 
Pamatlīdzekļu pārdošana un atmaksātie 

avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 

      

B13 
Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā, 

akciju un vērtspapīru pārdošana 

      

B14 Procentu ieņēmumi       

B15 Citi ieņēmumi no ieguldījumu darbības       

B2 
Izdevumi no ieguldījumu darbības (B21 līdz 

B27 rindas summa) 

      

B21 

Nemateriālo ieguldījumu iegāde un avansa 

maksājumi par nemateriālajiem 

ieguldījumiem 

      

B22 Nemateriālo ieguldījumu izveidošana       

B23 
Pamatlīdzekļu iegāde un avansa maksājumi 

par pamatlīdzekļiem 

      

B24 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība 

      

B25 
Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā, 

akciju un vērtspapīru iegāde 

      

B26 Procentu izdevumi       

B27 Citi izdevumi no ieguldījumu darbības       

C 
Naudas līdzekļu plūsma no finansēšanas 

darbības (C1 – C2) 

      

C1 
Ieņēmumi no finansēšanas darbības (C11 

līdz C13 rindas summa) 

      

C11 Aizņēmumi un emitētie parāda vērtspapīri       
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Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts 

Visaptve-

rošās 

piezīmes 

numurs 

Pārskata 

periods 

Iepriekšējā pārskata perioda 

naudas 

plūsma  

klasifikācijas 

maiņa (+,–) 

kļūdu 

labojumi 

pārskata 

gadā  

KOPĀ 

(2. + 3. + 

4.) 

A B C 1 2 3 4 5 

C12 Procentu ieņēmumi       

C13 Citi ieņēmumi no finansēšanas darbības       

C2 
Izdevumi no finansēšanas darbības (C21 līdz 

C23 rindas summa) 

      

C21 Aizņēmumi un emitētie parāda vērtspapīri       

C22 Procentu izdevumi       

C23 Citi izdevumi no finansēšanas darbības       

D 
Naudas līdzekļu plūsma no piesaistītajiem 

līdzekļiem (D1 – D2) 

      

D1 Ieņēmumi no piesaistītajiem līdzekļiem       

D2 Izdevumi no piesaistītajiem līdzekļiem       

III. Naudas līdzekļu plūsma kopā (I. – II.)       

DOT Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem       

IV. Naudas plūsma kopā (III. + DOT)       

V. 
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts 

(+,–) 

      

VI. 

Naudas līdzekļu un noguldījumu izmaiņas 

pārskata periodā  

(NL1 – NL2) 

      

NL1 
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums 

perioda sākumā 

      

NL2 
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums 

perioda beigās  

      

Aizpildīšanas apraksts (ailes): 

Naudas plūsmas pārskatā norāda informāciju par ienākošo naudas plūsmu avotiem (naudas līdzekļu plūsma no 

pamatdarbības, ieguldījumu darbības, finansēšanas darbības un no piesaistītajiem līdzekļiem) par posteņiem, 

kuros pārskata periodā izmaksāti naudas līdzekļi, un par naudas atlikumu pārskata datumā. Pārskatā norāda arī 

darījumu klasifikācijas maiņas un iepriekšējo pārskata periodu kļūdu labojumu ietekmi. 

A, B – kods/piezīmes numurs un posteņa nosaukums vai darījuma apraksts (MK 344 5.pielikums); 

C – visaptverošās piezīmes numuru, kurā sniegts posteņu skaidrojums par naudas plūsmas pārskatu. Ja finanšu 

pārskata posteņu skaidrojums visaptverošajā piezīmē aptver vairākus pārskata posteņus, visaptverošās 

piezīmes numuru norāda pie katra posteņa . Visaptverošās piezīmes numuru norāda arī konsolidētajā pārskatā; 

1 – ieņēmumu un izdevumu naudas līdzekļu plūsma, naudas līdzekļu plūsmas rezultātā radušos zaudējumi vai 

peļņa no ārvalstu valūtu kursu svārstībām, naudas līdzekļu plūsma no piesaistītajiem līdzekļiem un naudas 

līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda sākumā un beigās. Šajā ailē uzrādītie dati atbilst pārskatos par 

budžeta izpildi (PB; SB; ZD; DNAF; CB) uzrādīto datu un līdzekļu, kas uz laiku ir iestādes glabājumā un 

kurus neuzrāda budžeta izpildes pārskatos, datu summa; 

2 – iepriekšējā pārskata perioda izpilde, kas atbilst iepriekšējā pārskata periodā iesniegtā pārskata 1.ailei 

(Pārskata periodā/izpilde). Budžeta izpildes pārskata 4.ailes “budžeta izpildes iepriekšējā pārskata periodā” 

dati atbilst naudas plūsmas pārskata 2.ailes “iepriekšējā pārskata perioda naudas plūsmas” attiecīgā posteņa 

datiem; 

3 – iepriekšējā pārskata perioda datu pārklasifikācija atbilstoši pārskata gada klasifikācijai, ja pārskata gadā 

mainīta darījumu klasifikācija; 
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4 – pārskata periodā veiktos būtisku iepriekšējo pārskata periodu kļūdu labojumus tādā vērtībā, kāda attiecas 

uz iepriekšējo pārskata periodu. Ja kļūdu labojumi attiecas uz citiem periodiem pirms iepriekšējā pārskata 

perioda, tos šajā pārskatā nenorāda; Piemēram, budžeta iestāde inventarizācijas rezultāta atklāj norēķinu kontu 

ar tajā esošajiem naudas līdzekļu atlikumiem; 

5 – skaitlisko izmaiņu aprēķins. Iepriekšējā perioda dati atšķiras no budžeta izpildes pārskatā norādītajiem 

datiem, ja ir konstatētas kļūdas, kas attiecas uz iepriekšējo pārskata periodu, vai pārskata periodā ir mainīta 

darījumu klasifikācija un norādīšanas kārtība. 

Aizpildīšanas apraksts (posteņi, darījumi): 

Atsevišķus posteņus, kas pārskatā norādīti ar (*), norāda sadalījumā pa šādiem institucionālo sektoru 

klasifikācijas kodiem atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā: 

 sektora S130000 datus klasifikācijas pilnā apmērā;  

 sektoru S110000, S120000, S140000, S150000 un S200000 datus kopsummā rindā “S.PAR”. 

 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai darījuma 

apraksts 

Visaptve-

rošās 

piezīmes 

numurs 

Pārskata 

periods 

Iepriekšējā pārskata perioda 

naudas 

plūsma  

klasifi-

kācijas 

maiņa (+,–) 

kļūdu 

labojumi 

pārskata 

gadā  

KOPĀ 

(2. + 3. + 

4.) 

A B C 1 2 3 4 5 

I. Ieņēmumi kopā (A1 + B1 + C1 + D1)       

II. Izdevumi kopā (A2 + B2 + C2 + D2)       

A 
Naudas līdzekļu plūsma no 

pamatdarbības (A1 – A2) 

      

A1 
Ieņēmumi no pamatdarbības (A11 līdz 

A19 rindas summa) 

      

A11 Nodokļu ieņēmumi Atbilst budžeta ieņēmumu klasifikācijas 1.0. grupai (MK 1032). 

A12 Nenodokļu ieņēmumi* 

Atbilst budžeta ieņēmumu klasifikācijas 2.0. grupai (MK 1032). 

Izņemot: 

- procentu ieņēmumus, kas uzrādīti rindā A18, B14 un C12; 

- ieņēmumus no līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā, akciju un 

vērtspapīru pārdošanas, kas uzrādīti rindā B13; 

- ieņēmumus no dividendēm un no nākotnes līgumiem, iespēju 

līgumiem un mijmaiņas līgumiem, kas uzrādīti B15; 

- ieņēmumus no budžeta iestādēm atmaksātiem pārējiem debitoru 

parādiem EKK 12.3.4.9., pārējiem dažādiem nenodokļu 

ieņēmumiem, kas nav klasificēti šajā klasifikācijā EKK 

12.3.9.9. (MK 1032), kuri uzrādīti rindā B11; 

- ieņēmumus no valsts (pašvaldību) īpašuma pārdošanas EKK 

13.1.0.0.–13.4.0.0., 13.6.0.0. (MK 1032), kuri uzrādīti rindā 

B12 . 

A13 
Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi* 

Atbilst budžeta ieņēmumu klasifikācijas 3.0. grupai (MK 1032). 

Izņemot: 

- procentu ieņēmumus, kas uzrādīti rindās A18; 

- pārējos ieņēmumus, kas uzrādīti rindā A19; 

- valūtas kursa svārstības, kas uzrādītas rindā V. 

A14 Ārvalstu finanšu palīdzība* 

Atbilst budžeta ieņēmumu klasifikācijas 4.0. grupai (MK 1032). 

Izņemot: 

- procentu ieņēmumus, kas uzrādīti rindā A18; 

- valūtas kursa svārstības, kas uzrādītas rindā V. 

A15 Transferti* 

Atbilst budžeta ieņēmumu klasifikācijas 5.0. grupai (MK 1032), izņemot 

pašvaldības budžeta iekšējos transfertus starp vienas pašvaldības budžeta 

veidiem – kods 19.1.0.0. 
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Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai darījuma 

apraksts 

Visaptve-

rošās 

piezīmes 

numurs 

Pārskata 

periods 

Iepriekšējā pārskata perioda 

naudas 

plūsma  

klasifi-

kācijas 

maiņa (+,–) 

kļūdu 

labojumi 

pārskata 

gadā  

KOPĀ 

(2. + 3. + 

4.) 

A B C 1 2 3 4 5 

A16 Ziedojumi un dāvinājumi* 

Atbilst budžeta ieņēmumu klasifikācijas 6.0. grupai (MK 1032). 

Izņemot: 

- procentu ieņēmumus, kas uzrādīti rindā A18; 

- valūtas kursa svārstības, kas uzrādītas rindā V. 

A17 Aizdevumu atmaksas* Atbilst finansēšanas klasifikācijas F40010020 kodu grupai (MK 875). 

A18 Procentu ieņēmumi* 

Attiecina procentu ieņēmumus par kontu atlikumiem, overdraftiem, 

aizdevumiem. 

Atbilst budžeta ieņēmumu klasifikācijas 8.4.0.0., 8.6.0.0. un 21.1.4.0., 

21.3.4.0. un 23.3.0.0. kodiem (MK 1032). 

A19 
Citi ieņēmumi no pamatdarbības, kas 

nav norādīti A11 līdz A18 rindā* 

Norāda kopsummu pārējiem ieņēmumiem, kas nav klasificēti A11 līdz 

A18 rindā.  

Tajā skaitā uzrāda informāciju par citu budžetu līdzekļiem, kas uz laiku ir 

iestādes glabājumā un nav pieejami iestādei lietošanai. Šos līdzekļus uzrāda 

neto summā (ieņēmumi mīnuss izdevumi). 

Detalizētu informāciju par pārējiem ieņēmumiem sniedz piezīmēs “NP.A19 

Citi ieņēmumi no pamatdarbības”. 

A2 

Izdevumi no pamatdarbības (A21 līdz 

A29 rindas un A32 līdz A33 rindas 

summa) 

      

A21 Atalgojums EKK 1100 (MK 1031) 

A22 

Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

pabalsti un kompensācijas 

 

EKK 1200 (MK 1031) 

A23 

Mācību, darba un dienesta 

komandējumi un dienesta, darba 

braucieni 

EKK 2100 (MK 1031) 

A24 Pakalpojumi* 

EKK 2200 (MK 1031) 

EKK 2800 (MK 1031) 

Izņemot: 

-  maksājumus finanšu nomas ietvaros, kurus norāda pie 

finansēšanas darbības rindā C21. 

A25 

Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, 

periodika* 

EKK 2300 (MK 1031) 

EKK 2400 (MK 1031) 

Izņemot: 

- maksājumus finanšu nomas ietvaros, kurus norāda pie 

finansēšanas darbības rindā C21. 

A26 
Nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi 

EKK 2500 (MK 1031) 

A27 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti, kārtējie maksājumi Eiropas 

Savienības budžetā un starptautiskā 

sadarbība* 

Atbilst budžeta izdevumu klasifikācijas 1.3. un 1.4. apakšgrupai (MK 1031).  

A28 Procentu izdevumi* 

Attiecina procentu izdevumus par kontu atlikumiem, overdraftiem, 

aizdevumiem. 

Atbilst budžeta izdevumu klasifikācijas 1.2.apakšgrupai (MK 1031). 

A29 Transferti (A30 + A31)       
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Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai darījuma 

apraksts 

Visaptve-

rošās 

piezīmes 

numurs 

Pārskata 

periods 

Iepriekšējā pārskata perioda 

naudas 

plūsma  

klasifi-

kācijas 

maiņa (+,–) 

kļūdu 

labojumi 

pārskata 

gadā  

KOPĀ 

(2. + 3. + 

4.) 

A B C 1 2 3 4 5 

A30 Uzturēšanas izdevumiem* 

Atbilst budžeta izdevumu klasifikācijas 1.5.apakšgrupai (MK 1031), izņemot 

pašvaldību izdevumu iekšējos transfertus starp pašvaldības budžeta veidiem – 

EKK 7220. 

A31 Kapitālajiem izdevumiem * Atbilst budžeta izdevumu klasifikācijas 2.2.apakšgrupai (MK 1031). 

A32 Aizdevumu izsniegšana* Atbilst finansēšanas klasifikācijas F40010010 kodu grupai (MK 875). 

A33 Citi izdevumi no pamatdarbības* 

Norāda kopsummu pārējiem izdevumiem, kas nav klasificēti A21. līdz 

A32 rindā. 

Detalizētu informāciju par pārējiem izdevumiem sniedz piezīmēs “NP.A33 

Citi izdevumi no pamatdarbības”. 

B 
Naudas līdzekļu plūsma no 

ieguldījumu darbības (B1 – B2) 

      

B1 
Ieņēmumi no ieguldījumu darbības 

(B11 līdz B15 rindas summa) 

      

B11 

Nemateriālo ieguldījumu pārdošana un 

atmaksātie avansa maksājumi par 

nemateriālajiem ieguldījumiem* 

Norāda saņemtos naudas līdzekļus par nemateriālo ieguldījumu pārdošanu un 

atmaksātajiem avansa maksājumiem par nemateriālajiem ieguldījumiem, kuri 

varētu būt klasificēti atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijai 2.0. grupas 

EKK 12.3.4.9., 12.3.9.9.(MK 1032). 

B12 

Pamatlīdzekļu pārdošana un atmaksātie 

avansa maksājumi par 

pamatlīdzekļiem* 

Norāda saņemtos naudas līdzekļus par pamatlīdzekļu pārdošanu un 

atmaksātajiem avansa maksājumiem par pamatlīdzekļiem, kuri varētu būt 

klasificēti atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas 2.0. grupas 

EKK13.1.0.0., 13.2.0.0., 13.4.0.0., 13.6.0.0., 12.3.4.9. (MK 1032). 

B13 
Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā, 

akciju un vērtspapīru pārdošana* 

Atbilst finansēšanas klasifikācijas F30010020, F55010020 kodiem (MK 875). 

un budžeta ieņēmumu klasifikācijas 2.0. grupas 8.1.0.0. kodam (MK 1032) 

gadījumā, ja B26 rindā uzrādītie darījumi ir iegādāti ar peļņu.  

B14 Procentu ieņēmumi* 

Attiecina: 

- procentu ieņēmumus par finanšu ieguldījumiem (piemēram, par 

noguldījumiem, par ieguldījumu kapitālsabiedrībā, par 

iegādātajiem parāda vērtspapīriem) (MK 344 101.4.p.); 

- procentu ieņēmumus par preču un pakalpojumu apmaksas 

atlikšanu (piemēram, finanšu nomas (iznomātājam) un 

publiskās un privātās partnerības līgumu darījumos).  

Atbilst budžeta ieņēmumu klasifikācijas EKK 8.6.0.0. grupai un EKK 

22.6.2.0.(MK 1032).  

B15 
Citi ieņēmumi no ieguldījumu 

darbības* 

Norāda kopsummu pārējiem ieņēmumiem, kas nav klasificēti B11 līdz 

B14 rindā. 

Uzrāda arī ieņēmumus, kas rodas termiņoguldījumu (kuru sākotnējais termiņš 

pārsniedz 90 dienas) izņemšanas rezultātā (budžeta finansēšanas kods 

F29010020).  

 Ieņēmumus no dividendēm (budžeta ieņēmumu klasifikācijas 8.3.0.0. kods) 

un no nākotnes līgumiem, iespēju līgumiem un mijmaiņas līgumiem (budžeta 

ieņēmumu klasifikācijas 8.7.0.0.kods), ja atvasinātais finanšu instruments ir 

piesaistīts finanšu instrumentam, kas ir klasificēts kā ieguldījumu darbība. 

Detalizētu informāciju par pārējiem ieņēmumiem sniedz piezīmēs “NP.B15 

Citi ieņēmumi no ieguldījumu darbības”. 

B2 
Izdevumi no ieguldījumu darbības 

(B21 līdz B27 rindas summa) 

      

B21 

Nemateriālo ieguldījumu iegāde un 

avansa maksājumi par nemateriālajiem 

ieguldījumiem* 

Atbilst budžeta izdevumu klasifikācijas 5100 kodu grupai, izņemot 5140 kodu 

grupai (MK 1031). 

B22 Nemateriālo ieguldījumu izveidošana* Atbilst budžeta izdevumu klasifikācijas 5140 kodu grupai (MK 1031). 
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Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai darījuma 

apraksts 

Visaptve-

rošās 

piezīmes 

numurs 

Pārskata 

periods 

Iepriekšējā pārskata perioda 

naudas 

plūsma  

klasifi-

kācijas 

maiņa (+,–) 

kļūdu 

labojumi 

pārskata 

gadā  

KOPĀ 

(2. + 3. + 

4.) 

A B C 1 2 3 4 5 

B23 
Pamatlīdzekļu iegāde un avansa 

maksājumi par pamatlīdzekļiem* 

Atbilst budžeta izdevumu klasifikācijas 5200 kodu grupai (MK 1031). 

Izņemot: 

- EKK 5240 grupu; 

- ieguldījuma īpašumu iegādi, kas uzrādīta A33; 

- maksājumus finanšu nomas ietvaros, kurus norāda pie 

finansēšanas darbības rindā C21. 

B24 
Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā būvniecība* 

Atbilst budžeta izdevumu klasifikācijas 5240 kodu grupai (MK 1031). 

Izņemot: 

- ieguldījuma īpašumu izveidošanu un nepabeigto būvniecību, 

kas uzrādīta A33 

 

B25 
Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā, 

akciju un vērtspapīru iegāde* 

Atbilst finansēšanas klasifikācijas F30010010, F55010010, F56010010 

kodiem (MK 875) un budžeta izdevumu klasifikācijas EKK 5300 grupai 

(MK 1031), gadījumā, ja B13 rindā uzrādītie darījumi ir pārdoti ar 

zaudējumiem. 

B26 Procentu izdevumi* 

Attiecina procentu izdevumus par finanšu ieguldījumiem, piemēram, par 

noguldījumu, ieguldījumu kapitālsabiedrībā vai par iegādātajiem parāda 

vērtspapīriem (MK 344 101.4.p.). 

Atbilst budžeta izdevumu klasifikācijas 1.2.apakšgrupai (MK 1031). 

B27 
Citi izdevumi no ieguldījumu 

darbības* 

Norāda kopsummu pārējiem izdevumiem, kas nav klasificēti B21 līdz 

B26 rindā. Uzrāda arī izdevumus, kas rodas termiņguldījumu (kuru 

sākotnējais termiņš pārsniedz 90 dienas) veikšanas rezultātā (budžeta 

finansēšanas kods F29010010).  

Detalizētu informāciju par pārējiem izdevumiem sniedz piezīmēs “NP.B27 

Citi izdevumi no ieguldījumu darbības”. 

C 
Naudas līdzekļu plūsma no 

finansēšanas darbības (C1 – C2) 

      

C1 
Ieņēmumi no finansēšanas darbības 

(C11 līdz C13 rindas summa) 

      

C11 
Aizņēmumi un emitētie parāda 

vērtspapīri* 

Atbilst finansēšanas klasifikācijas F24020010, F30020010, F40020010 kodu 

grupai (MK 875). 

C12 Procentu ieņēmumi* 

Attiecina procentu ieņēmumus par aizņēmumiem, emitētajiem parāda 

vērtspapīriem izņemot procentu ieņēmumus par finanšu nomu, kurus uzrāda 

B14. 

Atbilst budžeta ieņēmumu klasifikācijas EKK 8.4.0.0., 8.6.0.0. grupai 

(MK 1032). 

C13 
Citi ieņēmumi no finansēšanas 

darbības* 

Ieņēmumus no nākotnes līgumiem, iespēju līgumiem un mijmaiņas līgumiem 

(budžeta ieņēmumu klasifikācijas EKK 8.7.0.0.), ja atvasinātais finanšu 

instruments ir piesaistīts finanšu instrumentam, kas ir klasificēts kā finanšu 

darbība. 

Norāda kopsummu pārējiem ieņēmumiem, kas nav klasificēti C11 līdz 

C12 rindā. 

Detalizētu informāciju par pārējiem ieņēmumiem sniedz piezīmēs “NP.C13 

Citi ieņēmumi no finansēšanas darbības”. 

C2 
Izdevumi no finansēšanas darbības 

(C21 līdz C23 rindas summa) 

      

C21 
Aizņēmumi un emitētie parāda 

vērtspapīri* 

Atbilst finansēšanas klasifikācijas F24020020, F30020020, F40020020 kodu 

grupai (MK 875) un maksājumi finanšu nomas ietvaros, ja izmantoti budžeta 

izdevumu klasifikācijas EKK 1xxx; 2xxx vai 5xxx (MK 1031). 

C22 Procentu izdevumi* 
Attiecina procentu izdevumus par aizņēmumiem, emitētajiem parāda 

vērtspapīriem un finanšu nomu (nomniekam) (MK 344 101.5.p.). 
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Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai darījuma 

apraksts 

Visaptve-

rošās 

piezīmes 

numurs 

Pārskata 

periods 

Iepriekšējā pārskata perioda 

naudas 

plūsma  

klasifi-

kācijas 

maiņa (+,–) 

kļūdu 

labojumi 

pārskata 

gadā  

KOPĀ 

(2. + 3. + 

4.) 

A B C 1 2 3 4 5 

Atbilst budžeta izdevumu klasifikācijas 1.2 apakšgrupai un (MK 1031). 

C23 
Citi izdevumi no finansēšanas 

darbības* 

Norāda kopsummu pārējiem izdevumiem, kas nav klasificēti C21 līdz 

C22 rindā. 

Detalizētu informāciju par pārējiem izdevumiem sniedz piezīmēs “NP.C23 

Citi izdevumi no finansēšanas darbības”. 

D 
Naudas līdzekļu plūsma no 

piesaistītajiem līdzekļiem (D1 – D2) 

      

D1 
Ieņēmumi no piesaistītajiem 

līdzekļiem* 

Norāda tikai par valsts budžeta finanšu uzskaites nodrošināšanai 

piesaistītajiem līdzekļiem. (MK 344 98.p.). Šeit tiek uzrādīts klientu kontu 

sadalījums pa institucionālajiem sektoriem. 

D2 
Izdevumi no piesaistītajiem 

līdzekļiem* 

III. Naudas līdzekļu plūsma kopā (I. – II.)       

DOT Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 
Norāda kopsummas, kas atbilst budžeta ieņēmumu klasifikācijas 7.0. grupai 

(MK 1032). 

IV. Naudas plūsma kopā (III. + DOT)       

V. 
Ārvalstu valūtu kursu svārstību 

rezultāts (+,–) 

Atbilst budžeta ieņēmumu klasifikācijas EKK 21.1.1.0., 21.1.2.0., 21.3.1.0., 

21.3.2.0., 22.1.0.0., 23.1.0.0. (MK 1032) izdevumu klasifikācijas EKK 8100.  

VI. 

Naudas līdzekļu un noguldījumu 

izmaiņas pārskata periodā  

(NL1 – NL2) 

Uzrāda naudas līdzekļu un naudas ekvivalentu izmaiņas pārskata perioda 

sākumā (tai skaitā termiņnoguldījumu, kuru sākotnējais termiņš nepārsniedz 

90 dienas) (MK 344 92.p.). 

NL1 
Naudas līdzekļu un noguldījumu 

atlikums perioda sākumā 

Uzrāda naudas līdzekļus un naudas ekvivalentus pārskata perioda sākumā. 

Atbilst pozīcijai bilancē 2600 “naudas līdzekļi”  

Uzrāda naudas līdzekļus un naudas ekvivalentus pārskata perioda beigās 

(MK 344 92.p.). 

Atbilst pozīcijai bilancē 2600 “naudas līdzekļi”  
NL2 

Naudas līdzekļu un noguldījumu 

atlikums perioda beigās  

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

 [AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu 

datiem. Ja ir nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām 

iestādēm, to veic līmenī “Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” var veikt tikai ailē 

“Visaptverošās piezīmes numurs”; 

 Savstarpējo darījumu konsolidācijai līmenī “Konsolidācija” var izmantot pogu “Konsolidēt”, 

kas nodrošina automātisku datu konsolidāciju sektoros S130111, S130121, S130141, 

S130151, S130161, S130171, S130311, S130321. 
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2. Grāmatvedības uzskaites principu un pārskatu 

sagatavošanas principu apraksts 
Finanšu pārskata pielikumā sniedz informāciju par grāmatvedības uzskaites principiem un gada pārskata 

sagatavošanas principiem, kurus budžeta iestāde piemērojusi pārskata gadā saskaņā ar budžeta iestādes 

iekšējos normatīvos aktos noteikto.  

 

Grāmatvedības uzskaites principu aprakstā ietver informāciju par: 

 bilances posteņu klasifikāciju, tai skaitā prasību un saistību klasifikācijas pamatprincipus, īstermiņa 

un ilgtermiņa daļas noteikšanu; 

 aktīvu un pasīvu, ieņēmumu un izdevumu uzskaites pamatprincipiem, nodalot budžeta ieņēmumu 

veidus – sākotnējā atzīšana un novērtēšana, turpmākā novērtēšana (piemēram, vērtības 

samazinājums), izslēgšana no uzskaites; 

 metodēm un nozīmīgiem pieņēmumiem, kas izmantoti ieņēmumu, izdevumu, aktīvu vai saistību 

vērtības noteikšanai (piemēram, uzkrājumu darbinieku pēcnodarbinātības pabalstiem aplēšu metodes 

apraksts, izsniegto galvojumu saistību iestāšanās varbūtības novērtēšana); 

 aktīvu vērtības samazinājuma iemesliem un aprēķināšanas metodi;  

 finanšu instrumentu klasifikācijas un uzskaites principiem; 

 zembilances posteņu novērtēšanas un norādīšanas pamatprincipiem (piemēram, aprēķinātās soda un 

kavējuma naudas, izsniegto galvojumu saistību iestāšanās varbūtības novērtēšana). 

 

Gada pārskata sagatavošanas principu aprakstā ietver informāciju par: 

 vispārīgām iekšējos normatīvos aktos gada pārskata sagatavošanas jomā noteiktām prasībām gada 

pārskata sagatavošanai: 

- gada pārskata sagatavošanas pamatojumu;  

- periodu;  

- datumu;  

- valodu;  

- izmantoto naudas vienību;  

- grāmatvedības uzskaites organizēšanu; 

 būtiskuma līmeni iepriekšējo pārskata periodu kļūdu labojumiem, koriģējošiem notikumiem pēc 

bilances datuma, finanšu pārskata posteņu skaidrojumiem un informācijas sniegšanai par 

nekoriģējošiem notikumiem pēc bilances datuma;  

 iepriekšējo pārskata periodu kļūdu labojumu uzrādīšanu pārskatā; 

 iestādes gada pārskata sastāvdaļu sagatavošanu (vadības ziņojums, finanšu pārskats, budžeta izpildes 

pārskats); 

 konsolidētā pārskata sagatavošanu (ja attiecināms). 
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3. Finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas 

apraksts 
Finanšu pārskata pielikumā sniedz finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstu, ja budžeta iestāde 

izmanto finanšu instrumentus un informācija par tiem norādīta gada pārskatā.  

Finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstā ietver šādu informāciju: 

 finanšu instrumentu izmantošanas mērķi. Aprakstā sniedz informāciju, ka iestāde finanšu 

instrumentus izmanto mērķtiecīgi un atbilstoši darbības stratēģijai. Papildus sniedz informāciju par 

iestādes tīmekļa vietnē publicētajām iestādes darbības stratēģijām finanšu instrumentu pārvaldības 

jomā; 

 finanšu instrumentu veidi. Apraksta budžeta iestādes izmantotos finanšu instrumentus, piemēram, 

aizņēmumi, ieguldījumi kapitālsabiedrībās, ja iestādes balsstiesības kapitālsabiedrībā nepārsniedz 

20 %. 

Sniedz informāciju par nodrošinājumiem un ķīlām, kas sniegtas saistību vai iespējamo saistību 

segšanai, piemēram, norāda, attiecībā uz kādu finanšu instrumentu sniegts nodrošinājums 

(aizņēmums, galvojums), kas ir nodrošinājums (budžetā plānotās nākotnes naudas plūsmas), un 

aplēsto nodrošinājuma summu; 

 

 finanšu risku vadības mērķi; 

 finanšu risku veidi, kurus budžeta iestāde ir konstatējusi attiecībā uz tās izmantotajiem finanšu 

instrumentiem: 

- 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;  

- citi riski, piemēram, pārfinansēšanās risks vai risks, kas saistīts ar iestādes finanšu resursu 

iespējamu aizplūdi attiecībā uz ieguldījumiem starptautiskajās institūcijās, kas klasificēti kā 

finanšu instrumenti; 

 

 finanšu risku novērtēšanas kritēriji un periodiskums;  

Apraksta kritērijus, finanšu rādītāju pieļaujamās robežas (ja attiecināms), kuru ietvaros risks ir  pieļaujams. 

Sniedz informāciju par kritēriju novērtēšanas periodiskumu, piemēram, reizi gadā, reizi mēnesī.  

Piemēram, aizņēmumu atmaksai nepieciešamo finansējumu pārskata reizi sešos mēnešos, izvērtējot 

budžeta izpildi un veidojot budžetu nākamajam gadam. Attiecībā uz prasībām reizi sešos mēnešos 

vērtē debitora finanšu rādītājus, sadalījuma par debitoru grupām (piemēram, fiziskās personas, 

uzņēmumi, līguma termiņš, līguma summa). Uzņēmumiem vērtē tādus finanšu rādītājus kā nodokļu 

parādu nomaksas stāvoklis, finanšu pārskati. 

 

 finanšu risku uzraudzības un mazināšanas pasākumi. Apraksta budžeta iestādē īstenotos pasākumus 

finanšu risku uzraudzībai un mazināšanai;  

Piemēram: 

- regulāra prasību atlikumu analīze un debitoru informēšana par nesamaksātiem 

rēķiniem, saistību analīze un finanšu plūsmas plānošana savlaicīgai saistību 

apmaksai; 

- informācijas analīze par ieguldījumiem kapitālsabiedrībās un vērtības samazinājuma 

izvērtēšana;  
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- nodrošinājuma un ķīlu pieņemšana. Sniedz informāciju par pieņemto nodrošinājumu 

un ķīlas novērtēšanu, lai pārliecinātos, ka attiecīgais risks ir mazināts. 

 

 aktīvu vērtības samazinājuma noteikšana. Sniedz informāciju vai atsauces uz grāmatvedības uzskaites 

kārtību, kur detalizēti aprakstīta vērtības samazinājuma noteikšana. 
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4. Piemēri darījumu uzrādīšanai  

1.piemērs – Likvidētās vai reorganizētās iestādes darījumi un to uzrādīšana (Bilance, PK, FD). 

2020. gadā tiek reorganizēta budžeta iestāde. Reorganizējamā iestāde nodod aktīvus un pasīvus bez atlīdzības 

citai budžeta iestādei. Cita budžeta iestāde, saņem bez atlīdzības reorganizētās iestādes aktīvus un pasīvus.  

 

 

Iestādes, kuru reorganizē, finanšu pārskati: 

 

Bilance 

 

Konta 

Nr. 

Posteņa nosaukums 
Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

AKTĪVS 

A B 1 2 

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 0 457 622 

1200 Pamatlīdzekļi 0 457 622 

I. BILANCE (1000+2000) 0 457 622 

       

Konta 

Nr. 

Posteņa nosaukums 
Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

PASĪVS 

A B 1 2 

3000 Pašu kapitāls 0 42 769 

3500 Budžeta izpildes rezultāti 0 42 769 

3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 0 65 718 

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 0 -22 949 

5000 Saistības 0 414 853 

I BILANCE (3000+4000+5000) 0 457 622 

 

Grāmatojums, pārskata gada budžeta izpildes rezultāta pārvietošanai: 

D 3510 

K 3520 

Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 

Pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 
 22 949 euro 

Grāmatojums, bezatlīdzībā nododot pamatlīdzekļus un izslēdzot nolietojumu: 

D 8420 

K 12xx 

 

D 12xx 

K 8420 

Izdevumi no saņemtām un nodotām vērtībām bez atlīdzības 

Pamatlīdzekļi 

 

Pamatlīdzekļu nolietojums 

Izdevumi no saņemtām un nodotām vērtībām bez atlīdzības 

557 622 euro 

 

100 000 euro 

 

Grāmatojums, bezatlīdzībā nododot saistības: 

D 5xxx 

K 8410 

Saistības 

Ieņēmumi no saņemtām un nodotām vērtībām bez atlīdzības  
414 853 euro 
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Grāmatojums, operāciju kontu slēgšanai: 

D 8410 

K 3520 

 

D 3520 

K 8420 

Ieņēmumi no saņemtām un nodotām vērtībām bez atlīdzības 

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 

 

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 

Izdevumi no saņemtām un nodotām vērtībām bez atlīdzības  

414 853 euro 

 

457 622 euro 

Grāmatojums, iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāta slēgumam (MK.87 353.p.) 

D 3510 

K 3520 

Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 

Pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 
42 769 euro 

 

PK 

Kods Periods Apraksts 

Pašu kapitāls 

rezerves budžeta izpildes rezultāts 

 

pavisam 

finanšu 

instrumen-

tu patiesās 

vērtības 

rezerve 

pārējās 

rezerves 

kopā  

(1. + 2.) 

iepriekšē-

jo 

pārskata 

gadu 

budžeta 

izpildes 

rezultāts 

pārskata 

gada 

budžeta 

izpildes 

rezultāts 

kopā  

(4. + 5.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 

301 

Iepriekšējais 

pārskata 

periods 

Iepriekšējā pārskata 

perioda sākumā  

 

0 

 

0 

 

0 

 

65 718 

 

-22 949 

 

42 769 

 

42 769 

312 kļūdu labojumi  0 0 0  0 0 0 0 

313 

Iepriekšējā pārskata 

perioda sākumā ar kļūdu 

labojumu 

 

0 

 

0 

 

0 

 

65 718 

 

-22 949 

 

42 769 

 

42 769 

314 palielinājums  0 0 0 0 0 0 0 

315 samazinājums  0 0 0 0 0 0 0 

316 pārvietošana starp 3000 0 0 0 0 0 0 0 

317 reorganizācija/likvidācija 0 0 0 0 0 0 0 

302 

 

Iepriekšējā pārskata 

perioda beigās/pārskata 

perioda sākumā 

 

0 

 

0 

 

0 

 

65 718 

 

-22 949 

 

42 769 

 

42 769 

322 

Pārskata 

periods 

kļūdu labojumi  0 0  0 0 0 0 0 

324 palielinājums  0 0 0 0 0 0 0 

325 samazinājums 0 0 0 0 -42 769 -42 769 -42 769 

326 pārvietošana starp 3000 0 0 0 -22 949 22 949 0 0 

327 reorganizācija/likvidācija 0 0 0 -42 769  42 769 0 0 

303 Pārskata perioda beigās 0 0 0 0 0 0 0 
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FD 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai 

darījuma apraksts 

Visaptve-

rošās 

piezīmes 

numurs 

Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata periodā 

izpilde 

t. sk. 

iepriekšējo 

periodu 

nebūtiskās 

kļūda(+,–) 

izpilde 

klasifi-

kācijas 

maiņa  

(+,–) 

būtisku kļūdu 

labojumi 

pārskata gadā 

kopā (3. + 

4. + 5.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 

A1 Ieņēmumi (A11 līdz 

A19 rindas summa) 

 414 853      

A15* Transferti  414 853       

A2 Izdevumi (A21 līdz 

A31 rindas summa) 

 457 622      

A29* Transferti  457 622      

REZ Budžeta izpildes 

rezultāts (A + N1 + N2) 

 -42 769      

*t.sk. izdevumi no bez atlīdzības nodotiem aktīviem un ieņēmumi no bez atlīdzības nodotām saistībām 

vispārējās valdības sektora partneriem 

 

 

Iestādes, kas pārņem reorganizētās iestādes aktīvus un saistības, darījumi un to uzrādīšana: 

Bilance 

Konta 

Nr. 

Posteņa nosaukums 
Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

AKTĪVS 

A B 1 2 

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 457 622 0 

1200 Pamatlīdzekļi 457 622 0 

I. BILANCE (1000+2000) 457 622 0 

       

Konta 

Nr. 

Posteņa nosaukums 
Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

PASĪVS 

A B 1 2 

3000 Pašu kapitāls 42 769 0 

3500 Budžeta izpildes rezultāti 42 769 0 

3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 42 769 0 

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 0 0 

5000 Saistības 414 853 0 

I BILANCE (3000+4000+5000) 457 622 0 

 

Grāmatojumi, bez atlīdzības saņemot pamatlīdzekļus, iegrāmatojot nolietojumu: 

D 12xx 

K 8410 

Pamatlīdzekļi 

Ieņēmumi no saņemtām un nodotām vērtībām bez atlīdzības 

557 622 euro 
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D 8410 

K 12xx 

 

 

Ieņēmumi no saņemtām un nodotām vērtībām bez atlīdzības 

Pamatlīdzekļu nolietojums 

 

 

100 000 euro 

Grāmatojums, bez atlīdzības saņemot saistības: 

D 8420 

K 5xxx 

 

Izdevumi no saņemtām un nodotām vērtībām bez atlīdzības 

Saistības 

 

414 853 euro 

Grāmatojumi, operāciju kontu slēgšanai: 

D 8410 

K 3520 

 

D 3520 

K 8420 

Ieņēmumi no saņemtām un nodotām vērtībām bez atlīdzības 

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 

 

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 

Izdevumi no saņemtām un nodotām vērtībām bez atlīdzības 

 

 

457 622 euro 

 

 

414 853 euro 

Grāmatojums, iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultātam (MK 87 353.p.): 

D 3520 

K 3510 

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 

Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 

 

 42 769 euro 

 

PK 

Kods Periods Apraksts 

Pašu kapitāls 

rezerves budžeta izpildes rezultāts 

 

pavisam 

finanšu 

instrumen-

tu patiesās 

vērtības 

rezerve 

pārējās 

rezerves 

kopā  

(1. + 2.) 

iepriekšē-

jo 

pārskata 

gadu 

budžeta 

izpildes 

rezultāts 

pārskata 

gada 

budžeta 

izpildes 

rezultāts 

kopā  

(4. + 5.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 

301 

Iepriekšējais 

pārskata 

periods 

Iepriekšējā pārskata 

perioda sākumā  

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

312 kļūdu labojumi  0 0 0  0 0 0 0 

313 

Iepriekšējā pārskata 

perioda sākumā ar kļūdu 

labojumu 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

314 palielinājums  0 0 0 0 0 0 0 

315 samazinājums  0 0 0 0 0 0 0 

316 pārvietošana starp 3000 0 0 0 0 0 0 0 

317 reorganizācija/likvidācija 0 0 0 0 0 0 0 

302 

 

Iepriekšējā pārskata 

perioda beigās/pārskata 

perioda sākumā 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

322 

Pārskata 

periods 

kļūdu labojumi  0 0  0 0 0 0 0 

324 palielinājums  0 0 0 0 42 769 42 769 42 769 

325 samazinājums 0 0 0 0 0 0 0 

326 pārvietošana starp 3000 0 0 0 0 0 0 0 

327 reorganizācija/likvidācija 0 0 0 42 769  -42 769 0 0 
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PK 

Kods Periods Apraksts 

Pašu kapitāls 

rezerves budžeta izpildes rezultāts 

 

pavisam 

finanšu 

instrumen-

tu patiesās 

vērtības 

rezerve 

pārējās 

rezerves 

kopā  

(1. + 2.) 

iepriekšē-

jo 

pārskata 

gadu 

budžeta 

izpildes 

rezultāts 

pārskata 

gada 

budžeta 

izpildes 

rezultāts 

kopā  

(4. + 5.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 

303 Pārskata perioda beigās 0 0 0 42 769 0 42 769 42 769 

 

FD 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai 

darījuma apraksts 

Visaptve-

rošās 

piezīmes 

numurs 

Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata periodā 

izpilde 

t. sk. 

iepriekšējo 

periodu 

nebūtiskās 

kļūda(+,–) 

izpilde 

klasifi-

kācijas 

maiņa (+,–) 

būtisku 

kļūdu 

labojumi 

pārskata 

gadā 

kopā (3. + 

4. + 5.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 

A1 Ieņēmumi (A11 līdz 

A19 rindas summa) 

 457 622      

A15 Transferti* 

 

 457 622      

A2 Izdevumi (A21 līdz 

A31 rindas summa) 

 414 853      

A29 Transferti* 

 

 414 853      

REZ Budžeta izpildes 

rezultāts (A + N1 + N2) 

 42 769      

* t.sk. ieņēmumi no bez atlīdzības saņemtiem aktīviem un izdevumi no bez atlīdzības saņemtām saistībām 

vispārējās valdības sektora partneriem 

 

2.piemērs – Būtiskas iepriekšējā pārskata perioda kļūdas uzrādīšana (PK, Bilance, 2.pielikums, 

1.2.IZMK un V12.INFO). 

2.1. Sagatavojot pārskatu par 2020. gadu, budžeta iestāde saņem rēķinu par komunālajiem pakalpojumiem, 

kas izrakstīts 2019. gada 11. martā un attiecas uz 2019. gada februāri. Rēķins iepriekš netika iegrāmatots un 

attiecīgi izdevumi netika atzīti, samaksa par rēķinu tika veikta 2021.gadā. Rēķina summa 17 000 euro. Budžeta 

iestādes noteiktais būtiskuma līmenis 15 000 euro. 

Grāmatojums kļūdu labojumam: 

D 3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 

K 5311 Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

17 000 euro 

 

2.2. Sagatavojot pārskatu par 2020. gadu konstatēts, ka 2019. gada pārskatā nav uzskaitīta saimniecības ēka, 

kas saņemta bez atlīdzības no citas iestādes. Saskaņā ar pieņemšanas nodošanas aktu ēkas sākotnējo vērtību 

120 000 euro nepieciešams atzīt kontā 1212 “Nedzīvojamās ēkas” un uzkrāto nolietojumu 30 000 euro uz 
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2019.gada beigām, aprēķinātais nolietojums 2020.gadā 10 000 euro kontā 1291 “Būvju uzkrātais nolietojums”. 

Budžeta iestādes noteiktais būtiskuma līmenis 50 000 euro. 

Grāmatojums kļūdu labojumam:  

D 1212 Nedzīvojamās ēkas 

K 3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 
120 000 euro 

 

D 3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 

K 1291 Būvju uzkrātais nolietojums 

30 000 euro 

 

D 7XXX Pamatdarbības izdevumi 

K 1291 Būvju uzkrātais nolietojums 

10 000 euro 

Gada pārskatā uz gada sākumu norāda neto vērtībā 90 000 euro (120 000 – 30 000).  

* Kļūdas labojumu iegrāmato atbilstošajā bilances aktīva vai pasīva kontā un iepriekšējo gadu budžeta izpildes 

rezultātā tādā apmērā, kas attiecas uz iepriekšējiem pārskata gadiem. Korekcijas analītiski nodala pa 

attiecīgajiem pārskata gadiem. Būtiskus iepriekšējo pārskata periodu kļūdu labojumus uzrāda tā, it kā kļūda 

nebūtu pieļauta, pārskatos koriģējot iepriekšējā pārskata gada salīdzināmos datus. 

Iepriekšējā pārskata perioda būtiskas kļūdas labojumus grāmato pārskata gadā kontā 3510 ”Iepriekšējo 

pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts” un pašu kapitāla izmaiņu pārskatā uzrāda kā iepriekšējā pārskata 

perioda salīdzināmo datu korekciju 5.ailē “Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts” iepriekšējā pārskata 

perioda kļūdu (n-1) uzrāda rindās 314 līdz 317, bet iepriekšējo pārskata periodu kļūdas (>n-1) uzrāda 

rindā 312. 

 

 

PK (2020)  

Kods Periods Apraksts 

Pašu kapitāls 

rezerves budžeta izpildes rezultāts 

pavisam 

finanšu 

instrumen-

tu patiesās 

vērtības 

rezerve 

pārējās 

rezerves 

kopā  

(1. + 2.) 

iepriekšē-

jo 

pārskata 

gadu 

budžeta 

izpildes 

rezultāts 

pārskata 

gada 

budžeta 

izpildes 

rezultāts 

kopā  

(4. + 5.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 

301 

Iepriekšējais 

pārskata 

periods 

(2019) 

Iepriekšējā pārskata 

perioda sākumā  

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

312 kļūdu labojumi  0 0 0  0 90 000 90 000 90 000 

313 

Iepriekšējā pārskata 

perioda sākumā ar kļūdu 

labojumu 

 

0 

 

0 

 

0 

0  

90 000 

 

90 000 

 

90 000 

314 palielinājums  0 0 0     

315 samazinājums  0 0 0  -17 000 -17 000 -17 000 

316 pārvietošana starp 3000 0 0 0 90 000 -90 000 0 0 

317 reorganizācija/likvidācija 0 0 0 0 0 0 0 

302 

 

Iepriekšējā pārskata 

perioda beigās/pārskata 

perioda sākumā 

 

0 

 

0 

 

0 

 

90 000 

 

-17 000 

 

73 000  

 

73 000  

322 kļūdu labojumi  0 0  0 0  0 0 0  

324 palielinājums  0 0 0 0 0 0 0 



Finanšu pārskata sagatavošanas vadlīnijas   35 

 

PK (2020)  

Kods Periods Apraksts 

Pašu kapitāls 

rezerves budžeta izpildes rezultāts 

pavisam 

finanšu 

instrumen-

tu patiesās 

vērtības 

rezerve 

pārējās 

rezerves 

kopā  

(1. + 2.) 

iepriekšē-

jo 

pārskata 

gadu 

budžeta 

izpildes 

rezultāts 

pārskata 

gada 

budžeta 

izpildes 

rezultāts 

kopā  

(4. + 5.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 

325 

Pārskata 

periods 

(2020) 

samazinājums 0 0 0 0 -10 000 -10 000 -10 000 

326 pārvietošana starp 3000 0 0 0 -17 000 17 000 0 0 

327 reorganizācija/likvidācija 0 0 0 0 0 0 0 

303 Pārskata perioda beigās 0 0 0 73 000 -10 000 63 000 63 000 

 

Bilance 

 2020 2019 

Konta 

Nr. 

Posteņa nosaukums Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata perioda 

sākumā  

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā  AKTĪVS 

A B 1 2   

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 80 000 90 000 0 0 

1200 Pamatlīdzekļi 80 000 90 000 0 0 

1210 Zeme un būves 80 000 90 000 0 0 

I BILANCE (1000+2000) 80 000  90 000 0 0 

 

 2020 2019 

Konta 

Nr. 

Posteņa nosaukums 
Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā PASĪVS 

A B 1 2   

3000 Pašu kapitāls 63 000 73 000 0 0 

3500 Budžeta izpildes rezultāti 63 000 73 000 0 0 

3510 
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta 

izpildes rezultāts 
73 000 90 000 

0 0 

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts -10 000 -17 000  0 0 

5000 Saistības 17 000 17 000 0 0 

5300 
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 
17 000 17 000 

0 0 

I BILANCE (3000+4000+5000) 80 000 90 000 0 0 
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FD (2020) 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai 

darījuma apraksts 

Visaptve-

rošās 

piezīmes 

numurs 

Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata periodā 

izpilde 

t. sk. 

iepriekšējo 

periodu 

nebūtiskās 

kļūda(+,–) 

izpilde 
klasifikācijas 

maiņa (+,–) 

būtisku 

kļūdu 

labojumi 

pārskata 

gadā 

kopā (3. + 

4. + 5.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 

A2 Izdevumi (A21 līdz 

A31 rindas summa) 

 10 000    17 000 17 000 

A24 Pakalpojumi      17 000 17 000 

A30 Nolietojuma un 

amortizācijas izmaksas 

 10 000      

REZ Budžeta izpildes 

rezultāts (A + N1 + N2) 

 -10 000    -17 000 -17 000 
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Finanšu pārskata posteņu skaidrojums 

 

2.pielikums 

 2020 2019 

Kods Konta un institucionālā sektora nosaukums 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata perioda sākumā 
Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

A B 1 2 1 2 

5300 
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 
17 000 17 000 

 

0 

 

0 

5310 
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 
17 000 17 000 

 

0 

 

0 

5311 
Saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 
17 000 17 000 

 

0 

 

0 

 

 
   

  

      

1.2. IZMK (2019) 

Konta 

numurs 
Konta nosaukums 

Pārskata periodā (2019) 

sākotnējā vērtība/ 

pārskata perioda 

beigās 

nolietojums/ pārskata 

perioda beigās 
atlikusī vērtība 

A B 1 6 16 

1200 Pamatlīdzekļi 0 0 0 

1210 Zeme un ēkas 0 0 0 

1212 Nedzīvojamās ēkas 0 0 0 

     

     

1.2. IZMK (2020) 

Konta 

numurs 
Konta nosaukums 

Iepriekšējā pārskata periodā (2019) Pārskata periodā (2020) 

sākotnējā vērtība/ 

pārskata perioda 

sākumā 

nolietojums/ 

pārskata perioda 

sākumā 

atlikusī 

vērtība 

sākotnējā 

vērtība/ 

pārskata 

perioda beigās 

nolietojums/ 

pārskata 

perioda 

beigās 

atlikusī 

vērtība 

A B 1 6 16 21 26 32 

1200 Pamatlīdzekļi 120 000 -30 000 90 000 120 000 -40 000 80 000 

1210 Zeme un ēkas 120 000 -30 000 90 000 120 000 -40 000 80 000 

1212 Nedzīvojamās ēkas 120 000 -30 000 90 000 120 000 -40 000 80 000 

  



Finanšu pārskata sagatavošanas vadlīnijas   38 

 

 

V12.INFO (2020) 

Bilance 

Kon-

ta Nr. 
Nosaukums 

Pār-

skata 

perio-

da 

sāku-

mā 

(pirms 

kļūdu 

norā-

dīša-

nas) 

Iepriekšējo 

pārskata periodu 

kļūda (>n-1) 

Iepriekšējā 

pārskata perioda 

kļūda (n-1) 

Norādī-

šanas 

un 

klasifi-

kācijas 

maiņa  

(+,-) 

Pārska-

ta 

perioda 

sākumā 

(ar 

kļūdu 

norādī-

šanu) 

(1. + 2. 

+ 3. 

+ 4. 

+ 5. 

+ 6) 

Kļūdu labojuma, 

posteņu norādī-

šanas un klasifi-

kācijas maiņas 

apraksts 

palielinā-

jums 

 (+) 

sama

zinā-

jums 

(-) 

palieli-

nājums 

 (+) 

sama-

zinā-

jums 

 (-) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 C 

5310 

Īstermiņa 

saistības pret 

piegādātā-

jiem un 

darbuzņēmē-

jiem 

 

0 – – 17 000 – – 17 000 

Atzītas saistības, 

kas attiecas uz 

iepriekšējo periodu  

5311 

Saistības pret 

piegādātā-

jiem un 

darbuzņēmē-

jiem  

x 0 0 17 000 0 0 x 

Atzītas saistība, kas 

attiecas uz 

iepriekšējo periodu 

1210 

Atpūtai un 

izklaidei 

izmantojamā 

zeme 

0 0 0 90 000 0 0 90 000 x 

1212 

Nedzīvoja-

mās ēkas 

 

x 0 0 

90 000 

(120 00

-

30 000) 

0 0 x 

Atzīts aktīvs, kas 

attiecas uz 

iepriekšējo periodu 

120 000 un 

uzkrātais 

nolietojums 30 000 

3510 

Iepriekšējo 

pārskata 

gadu budžeta 

izpildes 

rezultāts 

 

0 0 0  90 000 -17 000 0 73 000 x 

 

 

3. piemērs – Iepriekšējā pārskata perioda prasības atmaksa valsts budžetam (NP, FD). 

Valsts budžeta iestāde saņem prasības atmaksu (transferts) no citas valsts budžeta iestādes, kas veidojās 

iepriekšējā pārskata periodā no valsts budžeta iestādes 27 000 euro. 

 

Grāmatojums, iepriekšējā pārskata periodā budžeta iestādei pārskaitot transfertus: 

D – 2432 Pārējie transferti 

K – 26XX Naudas līdzekļi 

x 

EKK 7139 

S130122 

S130122 

100 000 euro 
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Grāmatojums, saņemot neizlietotos finanšu līdzekļus par iepriekšējo pārskata periodu:  

D – 26XX Naudas līdzekļi 

K – 2432 Pārējie transferti 

EKK 18.1.3.9. 

x 

S130122 

S130122 

27 000 euro 

 

 

Grāmatojums, vienlaicīgi ar naudas saņemšanu dzēšot prasības un atzīstot saistības pret budžetu: 

D – 8690 Pārējie izdevumi 

K – 5815 Saistības pret budžetu 

EKK 7500 

x 

S130190 

S130190 

27 000 euro 

 
 

Grāmatojums, veikts pārskaitījums valsts budžetam: 

D – 5815 Saistības pret budžetu 

K – 26xx Naudas līdzekļi 

x 

 EKK 18.1.3.9. 

S130190 

S130190 

27 000 euro 

 

 

Valsts budžeta iestādes finanšu pārskats: 

NP 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai 

darījuma apraksts 

 Pārskata 

periods  

A B 1 

A15* Transferti 0 

A15. S130122 

Citas ministrijas vai 

centrālās valsts 

iestādes padotības 

iestādes (izņemot no 

valsts budžeta daļēji 

finansētas atvasinātas 

publiskas personas, 

budžeta nefinansētas 

iestādes, publiskos 

nodibinājumus 

27 000 

A15.S130190 Valsts budžets -27 000 

* Atšķirība ar FD pārskatu rodas, jo budžeta iestāde 

samazināja iepriekšejā pārskata periodā veikto avansa 

maksājumu un pārskata periodā ieņēmumus neatzīst. 
 

FD 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums 

vai darījuma apraksts 

Pārskata periodā 

izpilde 

A B 1 

A15 Transferti 27 000 

A13.S130190 Valsts budžets 27 000 
 

4.piemērs – Par klienta un budžeta iestāžu savstarpējo darījumu (NP, FD). 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), pamatojoties uz personas iesniegumu, pārskaita pensiju 

300 euro apmērā pašvaldības sociālās aprūpes centram (turpmāk - SAC) izmaksai klientam (pensijas vecumu 

sasniegusi persona). SAC sniedz klientam pakalpojumus 690 euro apmērā. SAC saskaņā ar vienošanos ar 

klientu no saņemtās pensijas ietur maksu 85% apmērā (255 euro) par klientam sniegtajiem pakalpojumiem, 

atlikušo summu 15% apmērā (45 euro) izmaksā klientam. Pašvaldība nodrošina SAC klienta izmantoto 

pakalpojumu atlikušo apmaksu 435 euro apmērā atbilstoši līgumam par pakalpojuma apmaksu. Pakalpojuma 

apmaksu nodrošina tā pašvaldība, kuras teritorijā klients reģistrējis savu dzīvesvietu un kura ir pieņēmusi 

lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību. 

Grāmatojums, SAC aprēķinot ieņēmumus par personai sniegtajiem pakalpojumiem pārskata periodā: 

D – 2311 Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 

K – 6XXX Pamatdarbības ieņēmumi 

x 

EKK 21.3.9.1. 

x 

S140000 

255 euro 

D – 2399 Pārējās prasības x x 435 euro 
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K – 6XXX Pamatdarbības ieņēmumi EKK 19.5.6.0. S130322 
 

Grāmatojums, SAC saņemot personas pensiju no VSAA, atzīstot naudas līdzekļus un saistības pret personu: 

D – 2600 Naudas līdzekļi* 

K – 5818 Saistības par pensiju un pabalstu 

norēķinu atlikumiem izmaksu iestādēs 

x 

EKK 21.3.9.1. 

x 

S140000 

300 euro 

*Šo darījumu neiekļauj ePārskatu salīdzināšanās. 

Grāmatojums, SAC ietur no saņemtās pensijas maksu par sniegtajiem pakalpojumiem: 

D – 5818 Saistības par pensiju un pabalstu 

norēķinu atlikumiem izmaksu iestādēs 

K – 2311 Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 

 

 

x 

 

S140000 

255 euro 

 

Grāmatojums, veicot pensijas izmaksu personai, samazina saistības:  

D – 5818 Saistības par pensiju un 

pabalstu norēķinu atlikumiem izmaksu 

iestādēs 

K – 26XX Naudas līdzekļi 

 

EKK 21.3.9.1. 

x 

 

S140000 

x 

 

45 euro 

 

Grāmatojums, saņemot transferta maksājumu no pašvaldības, SAC samazina prasības pret pašvaldību:  

D – 26XX Naudas līdzekļi* 

K – 2399 Pārējās prasības 

EKK 19.5.6.0. 

x 

S130322 

x 

 

435 euro 

*Šo darījumu salīdzina ePārskatos. 

Pašvaldības sociālās aprūpes centra finanšu pārskats: 

NP 

Kods/ 

piezīmes numurs 

Posteņa nosaukums 

vai darījuma apraksts 

 Pārskata 

periods  

A B 1 

A13 
Maksas pakalpojumi 

un citi pašu ieņēmumi 
255 

A13.SPAR Pārējie sektori 255 

A15 Transferti 435 

A13.S130322 Cita pašvaldība 435 

 

FD 

Kods/ 

piezīmes numurs 

Posteņa nosaukums 

vai darījuma apraksts 

Pārskata 

perioda 

izpilde 

A B 1 

A13 

Maksas pakalpojumi 

un citi pašu 

ieņēmumi 

255 

A13.SPAR Pārējie sektori 255 

A15 Transferti 435 

A13.S130322 Cita pašvaldība 435 

 

Piezīme: Ja SAC ir Labklājības ministrijas padotības iestāde, tad Labklājības ministrija veic konsolidāciju NP 

pārskatā.  
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5.piemērs – Par pašvaldības nodevām, kuras atbilstoši normatīvajiem aktiem iemaksājamas valsts 

budžetā (NP, FD). 

Pārskata gadā pašvaldība saņem maksu par rūpniecisko zveju no darījuma personas 100 euro apmērā. Pārskata 

gada laikā pašvaldība atbilstoši normatīvajiem aktiem 30 % no šādiem ieņēmumiem pārskaita valsts budžetā.  

Grāmatojums, saņemot maksu par rūpniecisko zveju no darījuma personas: 

D – 26XX Naudas līdzekļi 

K – 6XXX Pamatdarbības ieņēmumi 

x 

EKK 12.2.3.0. 

x 

S110000 

100 euro 

 

Grāmatojums, par 30% samazinot ieņēmumus un atzīstot saistības pret budžetu: 

D – 6XXX Pamatdarbības ieņēmumi 

K – 5815 Saistības pret budžetu 

EKK 12.2.3.0. 

x 

x 

S130190 

 

30 euro 
 

Grāmatojums, veicot pārskaitījumu valsts budžetā: 

D – 5815 Saistības pret budžetu 

K – 26XX Naudas līdzekļi 

x 

EKK 12.2.3.0. 

S130190 

x 

 

30 euro 

 

Pašvaldības finanšu pārskats: 

NP 

Kods/ 

piezīmes numurs 

Posteņa 

nosaukums vai 

darījuma apraksts 

Pārskata 

periods  

A B 1 

A12 
Nenodokļu 

ieņēmumi 
70 

A12.S130190 Valsts budžets -30 

A12.SPAR Pārējie sektori 100 
 

FD 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa 

nosaukums vai 

darījuma apraksts 

Pārskata 

periodā 

izpilde 

A B 1 

A12 
Nenodokļu 

ieņēmumi 
70 

A12.S130190 Valsts budžets -30 

A12.SPAR Pārējie sektori 100 

 

 

6.piemērs – Publiskā sektora pakalpojuma sniegšana privātpersonai (NP, FD). 

6.1. Privātpersona saņēmusi pakalpojumu 150 euro apmērā no budžeta iestādes “A”. Budžeta iestāde “A” 

izraksta rēķinu privātpersonai. Budžeta iestāde “B” pieņem lēmumu piešķirt labumu privātpersonai 150 euro 

apmērā un apmaksāt budžeta iestādes “A” izrakstīto rēķinu. Budžeta iestāde “B” veic rēķina apmaksu budžeta 

iestādei “A”.  

6.2. Budžeta iestāde “A” noslēgusi līgumu ar privātpersonu par operatīvo nomu zemei. Līgumā ietverts 

nosacījums par NĪN samaksu. Budžeta iestāde “B” izraksta maksāšanas paziņojumu par NIN privātpersonai 

150 euro apmērā. Maksājumu par NIN budžeta iestādei “B” veic budžeta iestāde “A”.  

Budžeta iestādes “A” un “B” ir padotības iestādes kopīgai budžeta iestādei, kas konsolidē. 

 

Grāmatojums, budžeta iestādei “A” izrakstot rēķinu privātpersonai par pakalpojumu:  

D 23xx Īstermiņa prasības 

K 6xxx Pamatdarbības ieņēmumi 

S140000 

S140000 

150 euro 

150 euro 

Grāmatojums, budžeta iestādei “B” pieņemot lēmumu par labuma piešķiršanu privātpersonai:  

D 7xxx Pamatdarbības izdevumi 

K 5xxx Saistības 

S140000 

S140000 

150 euro 

150 euro 
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Grāmatojums, budžeta iestādei “B” veicot maksājumu budžeta iestādei “A”: 

D 5xxx Saistības 

K 26xx Naudas līdzekļi 

S140000 

EKK 6xxx   S130321* 

150 euro 

150 euro 

Grāmatojums, budžeta iestādei “A” dzēšot prasības privātpersonai: 

D 26xx Naudas līdzekļi 

K 23xx Īstermiņa prasības 

EKK 21.x.x.x.  S130321* 

 S140000 

150 euro 

150 euro 

* naudas līdzekļu plūsmu klasificē sektorā S130321, bet naudas līdzekļu atlikumu šādā sektorā neklasificē 

Iestādes “A” finanšu pārskats: 

NP 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa 

nosaukums vai 

darījuma apraksts 

 Pārskata 

periods  

A B 1 

A13 

Maksas 

pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi 

150 

A13.S130321 

Savas pašvaldības 

padotības 

iestādes, izņemot 

speciālās 

ekonomiskās 

zonas, ostu un 

brīvostu pārvaldes  

150 

A13.SPAR Pārējie sektori 0 
 

FD 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums 

vai darījuma apraksts 

Pārskata 

periodā 

izpilde 

A B 1 

A13 
Maksas pakalpojumi 

un citi pašu ieņēmumi 
150 

A13.S130321 

Savas pašvaldības 

padotības iestādes, 

izņemot speciālās 

ekonomiskās zonas, 

ostu un brīvostu 

pārvaldes 

0 

A13.SPAR Pārējie sektori 150 

 

 

Iestādes “B” finanšu pārskati: 

NP 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa 

nosaukums vai 

darījuma 

apraksts 

 Pārskata 

periods  

A B 1 

A27 

Subsīdijas, 

dotācijas un 

sociālie pabalsti, 

kārtējie 

maksājumi 

Eiropas 

Savienības 

budžetā un 

starptautiskā 

sadarbība 

150  

A27.S130321 

Savas 

pašvaldības 

padotības 

iestādes, izņemot 

speciālās 

ekonomiskās 

zonas, ostu un 

brīvostu 

pārvaldes 

150 

A27.SPAR Pārējie sektori 0 
 

FD 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums 

vai darījuma 

apraksts 

Pārskata 

periodā 

izpilde 

A B 1 

A27 

Subsīdijas, 

dotācijas un 

sociālie pabalsti, 

kārtējie maksājumi 

Eiropas Savienības 

budžetā un 

starptautiskā 

sadarbība 

150 

A27.S130321 

Savas pašvaldības 

padotības iestādes, 

izņemot speciālās 

ekonomiskās zonas, 

ostu un brīvostu 

pārvaldes 

0 

A273.SPAR Pārējie sektori 150 

 

  

Konosolidācijā izslēdz konta 

26xx kustību 
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Konsolidētais pārskats: 

NP 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa 

nosaukums vai 

darījuma apraksts 

 Pārskata 

periods  

A B 1 

A13 

Maksas 

pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi 

0 

A13.S130321 

Savas pašvaldības 

padotības iestādes, 

izņemot speciālās 

ekonomiskās 

zonas, ostu un 

brīvostu pārvaldes  

0 

A13.SPAR Pārējie sektori 0 

A27 

Subsīdijas, 

dotācijas un 

sociālie pabalsti, 

kārtējie maksājumi 

Eiropas 

Savienības budžetā 

un starptautiskā 

sadarbība 

0  

A27.S130321 

Savas pašvaldības 

padotības iestādes, 

izņemot speciālās 

ekonomiskās 

zonas, ostu un 

brīvostu pārvaldes 

0 

A27.SPAR Pārējie sektori 0 
 

FD 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums 

vai darījuma 

apraksts 

Pārskata 

periodā 

izpilde 

A B 1 

A13 

Maksas pakalpojumi 

un citi pašu 

ieņēmumi 

150 

A13.S130321 

Savas pašvaldības 

padotības iestādes, 

izņemot speciālās 

ekonomiskās zonas, 

ostu un brīvostu 

pārvaldes 

0 

A13.SPAR Pārējie sektori 150 

A27 

Subsīdijas, dotācijas 

un sociālie pabalsti, 

kārtējie maksājumi 

Eiropas Savienības 

budžetā un 

starptautiskā 

sadarbība 

150 

A27.S130321 

Savas pašvaldības 

padotības iestādes, 

izņemot speciālās 

ekonomiskās zonas, 

ostu un brīvostu 

pārvaldes 

0 

A27.SPAR Pārējie sektori 150 
 

 

Konsolidētajā pārskatā: 

 NP pārskatā konsolidāciju veic, izslēdzot savstarpējos darījumus sektorā A13.S130321 

“Savas pašvaldības padotības iestādes, izņemot speciālās ekonomiskās zonas, ostu un 

brīvostu pārvaldes”; 

 FD pārskatā konsolidāciju neveic, jo nerodas savstarpējie darījumi starp iestādēm “A” un “B”. 

 

 

7.piemērs – Krājumu pārdošana starp vienas konsolidējošās iestādes divām padotības iestādēm 

(NP, FD). 

Savstarpējais darījums viena saimnieciskā gada ietvaros starp vienas konsolidējošās iestādes divām padotības 

iestādēm, kur viena iestāde pārdod krājumus 150 euro apmērā otrai iestādei.  

 

Iestāde, kas pārdod krājumus: 

Grāmatojums, krājumu pārdošanas dienā norakstot krājumu vērtību: 

D 8612 Izdevumi no nefinanšu aktīvu atsavināšanas 

K 21xx Krājumi 

 Sxxxxxx* 

Sxxxxxx* 
100 euro 
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Grāmatojums, atzīstot prasības no krājumu pārdošanas krājumu pārdošanas vērtībā un ieņēmumus: 

D 2311 Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 

K 8510 Ieņēmumi no atsavināšanai paredzēto nefinanšu 

aktīvu pārdošanas 

S130321 

 

S130321 

 

150 euro 

 

Grāmatojums, saņemot naudas līdzekļus:  

D 26xx Naudas līdzekļi 

K 2311 Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 

S130321 

S130321 
150 euro 

Iestāde, kas pērk krājumus: 

Grāmatojums, saņemot krājumus:  

D 21xx Krājumi 

K 5311 Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

S130321 

S130321 
150 euro 

Grāmatojums, veicot saistību apmaksu: 

D 5311 Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

K 26xx Naudas līdzekļi  

S130321 

S130321 
150 euro 

Grāmatojums, budžeta iestādei izsniedzot krājumus lietošanā vai fiziski izlietojot, izslēdzot krājumu vērtību: 

D 7xxx Pamatdarbības izdevumi  

K 21xx Krājumi 

Sxxxxxx* 

x 
150 euro 

* nav identificējams darījuma partnera sektors pārskatā norāda sektoru PAR 

Uzrādīšana pārskatos 

Iestāde, kas pārdod krājumus: 

FD 

Kods/ 

piezīmes numurs 

Posteņa nosaukums 

vai darījuma 

apraksts 

Pārskata 

periodā 

izpilde 

A B 1 

 Ieņēmumi 150 

A12 
Nenodoklu 

ieņēmumi 
150 

A12.S130321 

Savas pašvaldības 

padotības iestādes, 

izņemot speciālās 

ekonomiskās zonas, 

ostu un brīvostu 

pārvaldes  

150 

 Izdevumi 100 

A25 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, 

preces, biroja 

preces un 

inventārs, 

periodika 

100 

A25.SPAR Pārējie sektori 100 

   

 

 
  

 NP 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums 

vai darījuma apraksts 

 Pārskata 

periods  

A B 1 

A12 Nenodoklu ieņēmumi 150 

A12.S130321 

Savas pašvaldības 

padotības iestādes, 

izņemot speciālās 

ekonomiskās zonas, 

ostu un brīvostu 

pārvaldes 

150 
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Bilance 

Konta Nr. Posteņa nosaukums Pārskata perioda 

beigās 

Pārskata perioda 

sākumā  AKTĪVS 

2000 Apgrozāmie līdzekļi 150 100 

2300 Krājumi 0 100 

2600  Naudas līdzekļi 150 0 

I. BILANCE (1000+2000) 150 100 

  

Konta Nr. Posteņa nosaukums Pārskata perioda 

beigās 

Pārskata perioda 

sākumā  PASĪVS 

3000 Pašu kapitāls 150 100 

3510 Iepriekšēja gada izpildes rezultāts 100 0 

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts (150-100)=50 100 

I BILANCE (3000+4000+5000) 150 100 

 

Iestāde, kas pērk krājumus: 

 

FD 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai darījuma 

apraksts 

Pārskata 

periodā 

izpilde 

A B 1 

A25 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces, biroja 

preces, inventārs 

150 

A25.SPAR Pārējie sektori 150 

 

 

 

 

 

 

NP 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai 

darījuma apraksts 

 Pārskata 

periods  

A B 1 

A25 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces, 

biroja preces, inventārs 

150 

A25.S130321 

Savas pašvaldības 

padotības iestādes, izņemot 

speciālās ekonomiskās 

zonas, ostu un brīvostu 

pārvaldes  

150 

Bilance 

Konta Nr. Posteņa nosaukums 
Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākums 

 AKTĪVS 

2000 Apgrozāmie līdzekļi 0 150 

2100  Krājumi 0 0 

2600 Nauda  150 

I. BILANCE (1000+2000) 0 150 

  

Konta Nr. Posteņa nosaukums 
Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākums 

 PASĪVS 

3000 Pašu kapitāls 0 150 

3510 Iepriekšēja gada budžeta izpildes rezultāts 150  

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts -150 150 

I BILANCE (3000+4000+5000) 

 

0 150 



Finanšu pārskata sagatavošanas vadlīnijas   46 

 

 

 

Kopsavilkums 

FD 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai 

darījuma apraksts 

Pārskata 

periodā 

izpilde 

A B 1 

 Ieņēmumi 150 

A12 Nenodoklu ieņēmumi 150 

A12.S130321 

Savas pašvaldības 

padotības iestādes, 

izņemot speciālās 

ekonomiskās zonas, ostu 

un brīvostu pārvaldes  

150 

 Izdevumi 250 

A25 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces, 

biroja preces un 

inventārs, periodika 

100 

A25.SPAR Pārējie sektori 100 

A25 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces, 

biroja preces, inventārs 

150 

A25.SPAR Pārējie sektori 150 

 

 

 

 
Bilance 

Konta Nr. Posteņa nosaukums Pārskata perioda 

beigās 

Pārskata perioda 

sākumā  AKTĪVS 

2000 Apgrozāmie līdzekļi 150 250 

2300 Krājumi 0 100 

2600  Naudas līdzekļi 150 0+150 

I. BILANCE (1000+2000) 150 250 

  

Konta Nr. Posteņa nosaukums Pārskata perioda 

beigās 

Pārskata perioda 

sākumā  PASĪVS 

3000 Pašu kapitāls 150 250 

3510 Iepriekšēja gada budžeta izpildes rezultāts 100+150=250 0 

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 50-150=-100 100+150=250 

I BILANCE (3000+4000+5000) 

 

150 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums 

vai darījuma apraksts 

 Pārskata 

periods  

A B 1 

 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, 

inventārs 

150 

A25.S130321 

Savas pašvaldības 

padotības iestādes, 

izņemot speciālās 

ekonomiskās zonas, 

ostu un brīvostu 

pārvaldes  

150 
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Konsolidācija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Konsolidētais pārskats 

  

FD 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai 

darījuma apraksts 

Pārskata 

periodā 

izpilde 

A B 1 

 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, inventārs 

-150 

A25.SPAR Pārējie sektori -150 

 

 

 

 

  

NP 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums 

vai darījuma apraksts 

 Pārskata 

periods  

A B 1 

 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, 

inventārs 

-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 

A B 1 

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, inventārs 

100 

A25.SPAR Pārējie sektori 100 

 NP 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai 

darījuma apraksts 

 Pārskata 

periods  

A B 1 

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, inventārs 

0 

A25.S130321 

Savas pašvaldības 

padotības iestādes, 

izņemot speciālās 

ekonomiskās zonas, ostu 

un brīvostu pārvaldes  

0 
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Bilance 

Posteņa nosaukums Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

AKTĪVS 

Apgrozāmie līdzekļi 150 250 

Krājumi 0 100 

Naudas līdzekļi 150 0+150 

BILANCE (1000+2000) 150 250 

  

Posteņa nosaukums Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

PASĪVS 

Pašu kapitāls 150 250 

Iepriekšēja gada budžeta izpildes rezultāts 100+150=250 0 

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 50-150=-100 100+150=250 

BILANCE (3000+4000+5000) 

 

150 250 

 

Konsolidētajā pārskatā: 

 Bilancē konsolidāciju neveic (konsolidāciju bilancē veic tad, ja iegādātie krājumi nav 

izsniegti lietošanā); 

 NP pārskatā konsolidāciju veic, izslēdzot savstarpējās ieņēmumu un izdevumu pozīcijas 

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

 FD pārskatā konsolidāciju veic, lai nodrošinātu konsolidētā pārskata sagatavošanu kā vienas 

vienības pārskatu (MK 344 3.6). 

 

8.piemērs – Uzkrājumu par izdienas pensijām uzrādīšana gada pārskatā (Bilance, FD, NP, PK). 

Iepriekšējā pārskata periodā izveidoti uzkrājumi 5 500 000 euro, pārskata periodā uzkrājumi samazināti par 

procentu ieņēmumiem 20 000 euro, par izmaksātām pensijām 480 000 euro (iestādei, kura izmaksā izdienas 

pensijas) vai aplēšu izmaiņu rezultātā 480 000 euro (iestādei, kura neveic izdienas pensijas izmaksu). 

 

Bilance 

Konta Nr. Posteņa nosaukums Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākums 

 AKTĪVS 

4000 Uzkrājumi  5 000 000  5 500 000 

I. BILANCE (1000+2000)  5 000 000  5 500 000 

 

Ja iestāde neveic izdienas pensijas izmaksu: 

FD 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai darījuma 

apraksts 

Visaptve-

rošās 

piezīmes 

numurs 

Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata periodā 

izpilde 

t. sk. 

iepriekšējo 

periodu 

nebūtiskās 

kļūdas (+,–) 

izpilde 

klasifi-

kācijas 

maiņa 

(+,–) 

būtisku 

kļūdu 

labojumi 

pārskata 

gadā 

kopā (3. + 

4. + 5.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 

A1  
Ieņēmumi (A11 līdz A19 rindas 

summa) 
 500 000  0   0 
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FD 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai darījuma 

apraksts 

Visaptve-

rošās 

piezīmes 

numurs 

Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata periodā 

izpilde 

t. sk. 

iepriekšējo 

periodu 

nebūtiskās 

kļūdas (+,–) 

izpilde 

klasifi-

kācijas 

maiņa 

(+,–) 

būtisku 

kļūdu 

labojumi 

pārskata 

gadā 

kopā (3. + 

4. + 5.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 

A18 Procentu ieņēmumi  20 000      

SPAR Pārējie sektori  20 000      

A19 
Pārējie ieņēmumi, kas nav 

klasificēti A11 līdz A18 rindā 
 480 000  0   0 

SPAR Pārējie sektori  480 000      

A2 
Izdevumi (A21 līdz A31 rindas 

summa) 
 0  5 500 000   5 500 000 

A31 
Pārējie izdevumi, kas nav 

klasificēti A21 līdz A30 rindā 
 0  5 500 000   5 500 000 

SPAR Pārējie sektori  0  5 500 000   5 500 000 

REZ Budžeta izpildes rezultāts (A + 

N1 + N2) 
 500 000  -5 500 000   -5 500 000 

 

Ja iestāde veic izdienas pensijas izmaksu: 

FD 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai darījuma 

apraksts 

Visaptve-

rošās 

piezīmes 

numurs 

Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata periodā 

izpilde 

t. sk. 

iepriekšējo 

periodu 
nebūtiskās 

kļūdas 

(+,–) 

izpilde 

klasifi-

kācijas 

maiņa 

(+,–) 

būtisku 

kļūdu 

labojumi 

pārskata 

gadā 

kopā (3. + 

4. + 5.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 

A1  
Ieņēmumi (A11 līdz A19 rindas 

summa) 
 20 000  0   0 

A18 Procentu ieņēmumi  20 000  0   0 

SPAR Pārējie sektori  20 000  0   0 

A19 
Pārējie ieņēmumi, kas nav 

klasificēti A11 līdz A18 rindā 
 0  0   0 

A2 
Izdevumi (A21 līdz A31 rindas 

summa) 
 0  5 500 000   5 500 000 

A31 
Pārējie izdevumi, kas nav 

klasificēti A21 līdz A30 rindā 
 0  5 500 000   5 500 000 

SPAR Pārējie sektori  0  5 500 000   5 500 000 

REZ Budžeta izpildes rezultāts (A + 

N1 + N2) 
 20 000  -5 500 000   -5 500 000 
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Finanšu pārskata strukturizētu skaidrojumu sagatavo atbilstoši Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu 

Nr. 344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 6.pielikumam.  

Finanšu pārskata posteņu skaidrojums 

Norāda informāciju par būtiskiem darījumiem, kas ietekmē izmaiņas, un citiem darījumiem. 

 

4.0.piezīme “Uzkrājumi” 

Būtiskums 50 000 euro un 10% 

Kontu 

gr. 

Kontu grupas 

nosaukums 

Pārskata perioda 

beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

Izmaiņas (+,-) 

absolūtajās vienībās % 

(1. – 2.) (3. / 2. * 100) 

A B 1 2 3  

4000 Uzkrājumi 5 000 000 5 500 000 -500 000 -9.09 

 

Ja iestāde neveic izdienas pensijas izmaksu: 

4.0.IZMK  

Kods 
Darījuma 

apraksts 

 Pārskata periodā 

perioda 

sākumā 

palielinājums  

(+) 

samazinājums (–) 

perioda beigās 

(7.+ 8.+ 9.+ 10.) 

paredzamās 

izdevumu 

atlīdzināšanas 

summa, kas 

atzīta aktīvos 

izveidoto 

uzkrājumu 

reverss 

izmantotās 

summas (par 

kurām 

samazināti 

uzkrājumi) 

A B 7 8 9 10 11 12 

CITI Citi uzkrājumi 5 500 000 0 -500 000 0 5 000 000 0 

Kopā 5 500 000 0 -500 000 0 5 000 000 0 

 

Ja iestāde veic izdienas pensijas izmaksu: 

4.0.IZMK  

Kods 
Darījuma 

apraksts 

 Pārskata periodā 

perioda 

sākumā 

palielinājums  

(+) 

samazinājums (–) 

perioda beigās 

(7.+ 8.+ 9.+ 

10.) 

paredzamās 

izdevumu 

atlīdzināšanas 

summa, kas 

atzīta aktīvos 

izveidoto 

uzkrājumu 

reverss 

izmantotās 

summas (par 

kurām 

samazināti 

uzkrājumi) 

A B 7 8 9 10 11 12 

CITI 
Citi 

uzkrājumi 
5 500 000 0 -20 000 -480 000 5 000 000 0 

Kopā 5 500 000 0 -20 000 -480 000 5 000 000 0 
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Ja iestāde neveic izdienas pensiju izmaksu: 

FD  

Būtiskums 50 000 EUR un 10% 

Kods Posteņa nosaukums 
Pārskata 

periodā 

Iepriekšējā 

pārskata periodā 

Izmaiņas (+,-) 

absolūtajās vienībās % 

(1.–2.) (1./2.*100) 

A B 1 2 3 4 

A18 Procentu ieņēmumi 20 000 0 20 000 100,00 

A19 

Pārējie ieņēmumi, kas 

nav klasificēti A11 līdz 

A18 rindā 

480 000  0 480 000 100,00  

A31 
Informācija par citiem 

izdevumiem  
0 5 500 000 - 5 500 000 -100,00  

 

Būtisko darījumu apraksts Summa 

Samazināti uzkrājumi xx. nozarē strādājošo izdienas pensijām aplēšu izmaiņu rezultātā 480 000 

Iepriekšējā pārskata gadā atzītie uzkrājumi xx. nozarē strādājošo izdienas pensijām aplēšu izmaiņu 

rezultātā 

-5 500 000 

 

Ja iestāde veic izdienas pensijas izmaksu: 

FD 

Būtiskums 50 000 EUR un 10% 

Kods Posteņa nosaukums 
Pārskata 

periodā 

Iepriekšējā 

pārskata periodā 

Izmaiņas (+,-) 

absolūtajās vienībās % 

(1.–2.) (1./2.*100) 

A B 1 2 3 4 

A18 Procentu ieņēmumi 20 000 0 20 000 100,00 

A19 

Pārējie ieņēmumi, kas 

nav klasificēti A11 līdz 

A18 rindā 

0  0 0 0  

A31 
Informācija par citiem 

izdevumiem  
0 5 500 000 - 5 500 000 -100,00  

 

Būtisko darījumu apraksts Summa 

Iepriekšējā pārskata gadā atzītie uzkrājumi xx. nozarē strādājošo izdienas pensijām aplēšu izmaiņu 

rezultātā 

-5 500 000 

 

Uzrāda abas iestādes – gan tā, kura veic izdienas pensiju izmaksu, gan tā, kura neveic: 

FD.A18 Procentu ieņēmumi 

Kods Darījuma apraksts Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata periodā 

A B 1 2 

PAR  Pārējie procentu ieņēmumi 20 000 0 
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Ja iestāde neveic izdienas pensijas izmaksu: 

FD.A19 Informācija par citiem ieņēmumiem 

Kods Darījuma apraksts Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata periodā 

A B 1 2 

A19.IEUN  Ieņēmumi no uzkrājumu norakstīšanas 480 000 0 

 

Uzrāda abas iestādes – gan tā, kura veic izdienas pensiju izmaksu, gan tā, kura neveic: 

FD.A31 Informācija par citiem izdevumiem 

Kods Darījuma apraksts Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata periodā 

A B 1 2 

IUKV Izdevumi uzkrājumu veidošanai 0 5 500 000 
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5. Institucionālo sektoru piemērošana 
 Šīs klasifikācijas pozīcijas piemēro, klasificējot darījuma partneri no katras iestādes pozīcijas vispārējās 

valdības struktūrā (MK 1456). 

Kods Nosaukums Skaidrojums 

S130111 Sava ministrija vai centrālā valsts 

iestāde 

Šo sektoru norāda padotības iestādes, klasificējot darījumus ar iestādi, kas veic 

konsolidāciju – ministriju vai centrālo valsts iestādi. 

S130121 Savas ministrijas vai centrālās valsts 

iestādes padotības iestādes (izņemot 

no valsts budžeta daļēji finansētas 

atvasinātas publiskas personas, 

budžeta nefinansētas iestādes, 

publiskos nodibinājumus) 

Šo sektoru norāda iestāde, kas veic konsolidāciju, vai padotības iestādes, 

klasificējot darījumus ar vienas nozares padotības iestādēm – budžeta iestādēm, 

izņemot S130151, S130161 un S130171 sektorā klasificētām iestādēm. 

 

S130311 Sava pašvaldība Šo sektoru norāda padotības iestādes, klasificējot darījumus ar iestādi, kas veic 

konsolidāciju – pašvaldību. 

S130321 Savas pašvaldības padotības iestādes, 

izņemot speciālās ekonomiskās zonas, 

ostu un brīvostu pārvaldes 

Šo sektoru norāda iestāde, kas veic konsolidāciju, vai padotības iestādes, 

klasificējot darījumus ar vienas pašvaldības padotības iestādēm. 

 

S130151 Savas ministrijas vai centrālās valsts 

iestādes padotībā esošās budžeta 

nefinansētas iestādes 

Šo sektoru norāda iestāde, kas veic konsolidāciju, vai padotības iestādes, 

klasificējot darījumus ar vienas nozares padotības iestādēm – budžeta 

nefinansētām iestādēm. 

 

S130161 Savas ministrijas vai centrālās valsts 

iestādes padotībā esošās no valsts 

budžeta daļēji finansētas atvasinātas 

publiskas personas, izņemot speciālās 

ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu 

pārvaldes 

Šo sektoru norāda iestāde, kas veic konsolidāciju, vai padotības iestādes, 

klasificējot darījumus ar vienas nozares padotības iestādēm – no valsts budžeta 

daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām. 

 

S130171 Savas ministrijas vai centrālās valsts 

iestādes padotībā esošie publiskie 

nodibinājumi 

Šo sektoru norāda iestāde, kas veic konsolidāciju, vai padotības iestādes, 

klasificējot darījumus ar vienas nozares padotības iestādēm – publiskajiem 

nodibinājumiem. 

 

S130190 Valsts budžets Šo sektoru norāda iestāde, klasificējot savstarpējos darījumus: 

- ar Valsts kasi, reģ.Nr. 90000050138 (ePārskatos – Valsts kase (ikgadējais)) par 

valsts budžeta finanšu uzskaites kontu atlikumiem un darījumiem vai darījumiem 

ar valsts budžetu (piemēram, aizņēmumi no valsts budžeta, procentu maksājumi 

valsts budžetam u.c.); 

- ar Valsts ieņēmumu dienestu, reģ.Nr. 90000010008 (ePārskatos – Valsts 

ieņēmumu dienests (ikgadējais)) par VID administrētajiem nodokļiem nodevām 

un citiem maksajumiem valsts budžetā. 

* Jautājumus par institucionālā sektora klasifikācijas kodu pielietojumu lūdzam sūtīt uz fiskalie.dati@fm.gov.lv 

  

mailto:fiskalie.dati@fm.gov.lv
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6. Kontu atlikumu un darījumu salīdzināšana  
Attiecas uz kontu atlikumu un darījumu salīdzināšanu starp vispārējās valdības sektora struktūru darījuma 

partneriem. 

Neattiecas uz: 

 vispārējās valdības sektora struktūru kontrolētiem un finansētiem komersantiem, kuru 

sarakstu nodrošina Centrālā statistikas pārvalde un speciālām ekonomiskām zonām, ostu un 

brīvostu pārvaldēm; 

 Valsts drošības iestāžu likumā minētajām valsts drošības iestādēm (Satversmes aizsardzības 

birojs, Militārās izlūkošanas un drošības dienests, Valsts drošības dienests); 

 Valsts ieņēmumu dienesta (kā sektora S130190 "Valsts budžets" struktūras) kontu 

atlikumiem un darījumiem ar nodokļa maksātāju, nodevas vai citu valsts budžetu ieņēmumu 

maksātāju par Valsts ieņēmumu dienesta administrētajiem nodokļiem, nodevām un citiem tā 

administrētajiem uz valsts budžetu attiecināmiem maksājumiem; 

 Valsts kases (kā sektora S130190 "Valsts budžets" struktūras) valsts budžeta finanšu 

uzskaites kontu atlikumiem un darījumiem (veidlapa Nr.SAL Akts par savstarpējo darījumu 

un atlikumu salīdzināšanu ar vispārējās valdības sektora partneriem).  

 

Ja notiek iestādes padotības maiņa, salīdzināšanu par periodu līdz padotības maiņai veic tā augstākā iestāde, 

kuras padotībā bija attiecīgā iestāde, bet salīdzināšanu pēc padotības maiņas – tā augstākā iestāde, kuras 

padotībā iestāde ir pēc padotības maiņas” (MK 344 140.p.). 

Ja pārskata periodā notiek iestādes likvidācija, salīdzināšanu veic iestāde, kas ir likvidētās iestādes tiesību, 

saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmēja (MK 344 138.p.). 

Sākot ar 2021.gada salīdzināšanos (SAL_2021) salīdzināšanas izziņas paraksta tikai atbildīgais finanšu 

darbinieks. 

Termiņi:  

Datus salīdzina laikposmā no 1. janvāra līdz 31. janvārim.  

Pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā līdz pārskata periodam sekojošā gada 15.janvārim iestāde uzsāk ievadīt 

ePārskatos salīdzināšanas izziņās informāciju par: 

 prasību, nākamo periodu izdevumu un avansa maksājumu par precēm un pakalpojumiem 

kontu atlikumiem (bilances aktīva konti); 

 pārskata perioda laikā veiktajiem darījumiem (izdevumi, ieņēmumu samazinājums, bez 

atlīdzības nodots); 

 darījuma partneris atbildi uz salīdzināšanas pieprasījumu sniedz 10 dienu laikā, bet ne vēlāk 

kā līdz 31. janvārim par: 

-  saistībām (bilances pasīva konti); 

-  pārskata periodā veiktajiem darījumiem (ieņēmumi, izdevumu atjaunošana, bez 

atlīdzības saņemts). 

Abpusēji saskaņotas salīdzināšanas izziņas var labot līdz datumam, kad pārskats apstiprināts publiskošanai, 

ja abas puses par to savstarpēji vienojas, bet ne vēlāk kā līdz 1. martam. 

Kontu atlikumu un darījumu salīdzināšanu var uzsākt 1. novembrī ePārskatu periodā SAL_gggg_pirms. Ja 

datus salīdzina laikposmā no 1. novembra līdz 31. decembrim, tad datus precizē (papildina) atbilstoši datiem 

pārskata perioda beigās (31. decembrī).  

Izziņu pārcelšanu izmanto tajos gadījumos, ja ir veikta salīdzināšanās periodā SAL_gggg_pirms un ir 

nepieciešams pārcelt izveidotās izziņas uz periodu SAL_gggg. 
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ePārskatu piezīmes: 

Darījuma partneri regulāri seko līdzi informācijai ePārskatos. Papildus tam ePārskatu sistēma uz darījuma 

partnera iestādes elektroniskā pasta adresi nosūta e-pastu par salīdzināšanas izziņas parakstīšanu. 

Ja ir veikta salīdzināšanās periodā SAL_gggg_pirms un ir nepieciešams pārcelt izveidotās izziņas uz periodu 

SAL_gggg., tad periodā SAL_gggg izmanto “Izziņu pārcelšana”. 

XML 

Datu imports iespējams no naudas devēja un prasību uzturētāju puses. 

Pretējā puse nevar veikt importu, jo tiek salīdzināti atsevišķi ieraksti, kuri nav identificējami ePārskatu 

sistēmā, bez tam ieņēmumu pusē un kredīta pusē summas var sadalīt pa vairākiem EKK un kontiem. 

 

Veidlapas Nr.8_SAL "Akts par savstarpējo atlikumu salīdzināšanu starp vispārējās valdības 

sektora partneriem" sagatavošana 

 

Akts par savstarpējo atlikumu salīdzināšanu starp  

vispārējās valdības sektora partneriem  

 

Veidlapa Nr. 8_SAL 

 

Datums* (dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks) 

 

"X" iestādes nosaukums /X NMR/ 
"Y" iestādes 
nosaukums 

/Y NMR/ 
 

Salīdzināšanas periods: gggg. gads 

(lietotā valūta, 0,00) 

Aktīvs Pasīvs 
Paskaidrojums 

Starpība  

(1. – 2.) 

Konta Nr. 
Atlikums perioda 

beigās 
Konta Nr. 

Atlikums perioda 

beigās 

/"X" iestādes 

nosaukums/ 

/"Y" iestādes 

nosaukums/ 
 

A 1 B 2 C D 3 

       

       

Kopā  Kopā  x x  

 

Persona, kas atbildīga par informāciju: Persona, kas atbildīga par informāciju: 

Vārds, uzvārds Vārds, uzvārds 

Tālrunis Tālrunis 

E-pasts E-pasts 

Aizpildīšanas apraksts (ailes) 

A un 1 – "X" iestāde, kurai ir prasību, nākamo periodu izdevumu vai avansa maksājumu atlikumi pārskata 

perioda beigās, norādot grāmatvedības konta numuru un summu; 

B un 2 – "Y" iestāde, kurai ir saistību atlikums pārskata perioda beigās, norādot grāmatvedības konta numuru 

un summu; 
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 vienam "X" iestādes aktīva ierakstam var atbilst vairāki "Y" iestādes pasīva ieraksti; 

 vairākiem pasīva ierakstiem atbilst viens aktīva ieraksts; 

C un D – informācija, kas nepieciešama datu precīzākai izpratnei, piemēram, darījuma apraksts, 

pamatojošie dokumenti (datums, numurs, summa); aile “Paskaidrojums” jāaizpilda abiem darījuma 

partneriem, ja izziņa ir nesaskaņota; 

Sadaļā "Persona, kas atbildīga par informāciju" – tās atbildīgās personas vārds, uzvārds un 

kontaktinformācija, kura var sniegt informāciju par norādītajiem datiem. 

 

Veidlapas Nr.2_SAL "Akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu starp vispārējās valdības 

sektora partneriem" sagatavošana 

 

Akts par savstarpējo darījumu salīdzināšanu starp  

vispārējās valdības sektora partneriem 

 

Veidlapa Nr. 2_SAL 

 

Datums* (dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks) 

 

"X" iestādes nosaukums /X NMR/ 
"Y" iestādes 
nosaukums 

/Y NMR/ 
 

 

Salīdzināšanas periods: gggg. gads 

(lietotā valūta, 0,00) 

Kods*

* 

Programm

as/ 

apakš-

programm

as kods 

(xx.xx) 

Nosau 

- 

kums 

Izde-

vumu 

EKK 

Sum-

ma  

Kods*

* 

Programm

as/ 

apakš-

programm

as kods 

(xx.xx) 

Nosau-

kums 

Ieņēmu-

mu kods 

Sum-

ma  

Paskaidrojums 

Starpī-

ba  

(1. – 

2.) 

"X" 

iestādes 

nosaukums 

"Y" 

iestādes 

nosaukums 

A B C D 1 E F G H 2 I K 3 

             

             

             

Kopā x x x  Kopā x x x  x x  

 

Persona, kas atbildīga par informāciju: Persona, kas atbildīga par informāciju: 

Vārds, uzvārds Vārds, uzvārds 

Tālrunis Tālrunis 

E-pasts E-pasts 

Aizpildīšanas apraksts (ailes): 

A, B un E, F – 

 valsts budžeta iestādes – ministrijas, centrālās valsts iestādes kodu un programmas 

(apakšprogrammas) kods atbilstoši likumam par valsts budžetu kārtējam gadam vai kods 

"7ZD – ziedojumi un dāvinājumi", ja darījums veikts ziedojumu un dāvinājumu budžetā, kods 

"9VB – līdzekļi, kas pienākas valsts budžetam", ja darījums atzīts deponentu kontā kā līdzekļi, 



Finanšu pārskata sagatavošanas vadlīnijas   57 

 

kurus paredzēts pārskaitīt valsts budžetam. Ja norāda kodu "7ZD" vai "9VB", ailē 

"Programmas/apakšprogrammas kods" ieraksta "00.00"; 

 

 pašvaldības vai tās padotības iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas 

publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes: "81 – pašvaldību savstarpējie maksājumi", 

"89 – pašvaldības padotības iestāžu savstarpējie maksājumi", "91 – maksājumi no/uz valsts 

budžeta iestādi", "92 – maksājumi no/uz valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku 

personu, budžeta nefinansētu iestādi", "94 – maksājumi no/uz pašvaldību/pašvaldības budžeta 

iestādi". Ailē "Programmas/apakšprogrammas kods" ieraksta "00.00"; 

C un G – 

 programmas (apakšprogrammas) nosaukums atbilstoši likumam par valsts budžetu 

saimnieciskajam gadam; 

 koda nosaukums; 

D – izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kods vai ieņēmumu klasifikācijas kods, ja atzīts ieņēmumu 

samazinājums; 

1 – datus norāda kā pozitīvu skaitli izdevumu pozīcijai un kā negatīvu skaitli ieņēmumu pozīcijai; 

H – ieņēmumu klasifikācijas kods vai izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kods, ja atzīta izdevumu 

atjaunošana; 

2 – datus norāda kā pozitīvu skaitli ieņēmumu pozīcijai un kā negatīvu skaitli izdevumu pozīcijai; 

 

A, B, C, D, I un 1 – aizpilda iestāde, kas veica maksājumus (izdevumi); 

 

E, F, G, H, K un 2 – aizpilda iestāde, kas saņem maksājumus (ieņēmumi): 

 

 vienam "X" iestādes ierakstam var atbilst vairāki "Y" iestādes ieraksti; 

 

 vairākiem "Y" iestādes ierakstiem atbilst viens "X" iestādes ieraksts; 

I un K – informācija, kas nepieciešama datu precīzākai izpratnei, piemēram, darījuma apraksts, pamatojošie 

dokumenti (datums, numurs, summa); aile “Paskaidrojums” jāaizpilda abiem darījuma partneriem, ja izziņa 

ir nesaskaņota; 

 sadaļā "Persona, kas atbildīga par informāciju" norāda tās atbildīgās personas vārdu, uzvārdu 

un kontaktinformāciju, kura var sniegt informāciju par norādītajiem datiem; 

D un H – uzrādītie kodi savstarpēji atbilst viens otram atbilstoši Finanšu ministrijas mājaslapā internetā 

publicētajai Transfertu kodu savstarpējās atbilstības tabulai. Iestāde, kura veic maksājumu, ir atbildīga par 

pareizu kodu piemērošanu; 

L, 4, M – aizpilda valsts budžeta iestādes, ja saņemtā un salīdzinātā summa pārskata gadā ieskaitīta valsts 

budžeta ieņēmumos (MK 344 135.p.) (Salīdzināšanas izziņās norādītie konti, klasifikācijas kodi un summas 

atbilst gada pārskata veidlapās un finanšu pārskata pielikumā norādītajiem datiem).   

https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/valsts_budzets/metodika/normativais_regulejums_un_veidlapas/budzeta_klasifikacijas/
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Veidlapas Nr.2_BEZ "Akts par savstarpējo bezatlīdzības darījumu salīdzināšanu starp vispārējās 

valdības sektora partneriem" sagatavošana 

Akts par savstarpējo bezatlīdzības darījumu salīdzināšanu starp  

vispārējās valdības sektora partneriem 
Veidlapa Nr. 2_BEZ 

Datums* (dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks) 

 

"X" iestādes nosaukums /X NMR/ 
"Y" iestādes 

nosaukums 
/Y NMR/ 

 

Salīdzināšanas periods: gggg. gads 

 (lietotā valūta, 0,00) 

8. grupas 

konti 
Aktīvu/pasīvu konti 

8. grupas 

konti 
Aktīvu/pasīvu konti 

Paskaidrojums 

kon-

ta 

Nr. 

izde-

vu-

mu 

EKK 

ko

n-

ta 

Nr. 

sā-

kot-

nējā 

vēr-

tība 

aprēķinā-

tais 

nolieto-

jums un 

vērtības 

samazinā-

jums 
sum

ma 

nākamo 

periodu 

ieņēmumi 
kon-

ta 

Nr. 

ieņē-

mu-

mu 

kods 

ko

n-

ta 

Nr. 

Sā-

kot-

nējā 

vēr-

tība 

aprēķinā-

tais 

nolieto-

jums un 

vērtības 

samazinā-

jums 
sum

ma 

nākamo 

periodu 

ieņēmumi 

kon-

ta 

Nr. 

sum

ma 

kon-

ta 

Nr. 

sum

ma 

kon-

ta 

Nr. 

sum

ma 

kon-

ta 

Nr. 

sum

ma 

"X" 

iestādes 

nosau-

kums 

"Y" 

iestā-

des 

nosau-

kums 

A B C 1 D 2 3 E 4 F G H 5 I 6 7 J 8 K L 

                    

                    

                    

Ko-

pā 
x x     x  x x x     x    

 

Persona, kas atbildīga par informāciju: Persona, kas atbildīga par informāciju: 

Vārds, uzvārds Vārds, uzvārds 

Tālrunis Tālrunis 

E-pasts E-pasts 

Aizpildīšanas apraksts (ailes): 

 par bez atlīdzības nodotajiem aktīviem vai saņemtajiem pasīviem "X" iestāde aizpilda: 

- A līdz E un K; 

- 1. līdz 4.; 

 par bez atlīdzības saņemtajiem aktīviem vai nodotajiem pasīviem "Y" iestāde aizpilda: 

- F līdz J un L; 

- 5. līdz 8.; 

 sadaļā "8.grupas konti" norāda: 
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A un F – konta numurs atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta iestāžu grāmatvedības jomā; 

B un G – izdevumu vai ieņēmumu kodu, kas piemērots darījumam, atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta 

ieņēmumu vai izdevumu klasifikācijas jomā;  

 sadaļā "aktīvu/pasīvu konti" norāda: 

C un H – konta numurs aktīvam vai pasīvam, kurā uzskaitīts atbilstošais aktīvs vai pasīvs, atbilstoši 

normatīvajiem aktiem budžeta iestāžu grāmatvedības jomā; 

1 un 5 – nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu vai krājumu sākotnējā vērtība; 

 ailē "aprēķinātais nolietojums un vērtības samazinājums" – nemateriālo ieguldījumu, 

pamatlīdzekļu vai krājumu aprēķināto nolietojumu (amortizāciju), norādot konta numuru un 

summu; 

2 un 6 – 

 nemateriālajiem ieguldījumiem, pamatlīdzekļiem, krājumiem – atlikušo vērtību; 

 citiem aktīvu un pasīvu kontiem – uzskaites vērtību, kurā nodots vai saņemts aktīva vai pasīva 

postenis; 

 ailē "nākamo periodu ieņēmumi" – norāda informatīvi to nākamo periodu ieņēmumu daļu, 

kas attiecas uz konkrēto aktīva kontu (šeit neuzrāda saistību nodošanu); 

K un L – informācija, kas nepieciešama datu precīzākai izpratnei, piemēram, darījuma apraksts, 

pamatojošie dokumenti (datums, numurs, summa); 

 sadaļā "Persona, kas atbildīga par informāciju" norāda tās atbildīgās personas vārdu, uzvārdu 

un kontaktinformāciju, kura var sniegt informāciju par norādītajiem datiem; 

Salīdzināšanas izziņā uzrādītie konti, kodi un summas savstarpēji atbilst iestādēs, kas veic salīdzināšanu. 

Ekonomiskās klasifikācijas kodi atbilst viens otram atbilstoši Finanšu ministrijas mājaslapā internetā 

publicētajai transfertu kodu savstarpējās atbilstības tabulai. Iestāde, kura nodod aktīvu vai pasīvu bez 

atlīdzības, ir atbildīga par pareizu kontu un kodu piemērošanu. 

B un G ailēs uzrādīto kontu savstarpējai atbilstībai izņēmums, kas noteikts (MK 87 350.p.) – ja budžeta iestāde 

saņem bez atlīdzības krājumus no budžeta iestādes, kura šos krājumus uzskaitījusi kontu grupā "2170 

Speciālais militārais inventārs un speciālā militārā inventāra izveidošana", tā aktīva vērtību atzīst 

ekonomiskajai būtībai atbilstošā uzskaites kategorijā. 

  

https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/valsts_budzets/metodika/normativais_regulejums_un_veidlapas/budzeta_klasifikacijas/
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1.piemērs – 8_SAL salīdzināšanas izziņām ar Sabiedrības integrācijas fondu par atbalsta 

komplektiem 

8_SAL Akts par savstarpējo atlikumu salīdzināšanu starp vispārējās valdības sektora partneriem 

Sabiedrības integrācijas fonds …………... novads 

Konta Nr. 

Debets 

Konta Nr. 

Kredīts 

(summa (0.00)) (summa (0.00)) 

A 1 B 2 

2431 1206.33  5931 1206.33 

    

Paskaidrojums Paskaidrojums 

SIF, pamatojoties uz Piegādātāja sniegto informāciju par 

piegādātajiem komplektiem partnerorganizācijām, atzīst 

prasības pret Partnerorganizāciju. 

Saistības par saņemtajām un neizsniegtajām atbalsta pakām. 

2.piemērs – 2_BEZ salīdzināšanas izziņām par nākamo periodu ieņēmumu informācijas 

uzrādīšanu un saistību nodošanu 

Nododot aktīvu: 

2_BEZ Akts par savstarpējo bezatlīdzības darījumu salīdzināšanu starp vispārējās valdības sektora partneriem 

Iestāde, kas nodod aktīvus Iestāde, kas pieņem aktīvus 

8. grupas konts 8. grupas konts 

(A) Konta Nr. (B) Izdevumu EKK (F) Konta Nr. (G) Ieņēmumu EKK 

8420 7320 8410 19.3.0.0. 

(C) Konta Nr.: 1231 (H) Konta Nr.: 1231 

(1) Sākotnējā vērtība: 550 000,00 (5) Sākotnējā vērtība: 550 000,00 

Nolietojums/vērtības samazinājums Nolietojums/vērtības samazinājums 

(D) Konta Nr. (2) Summa (I) Konta Nr. (6) Summa 

1293 123 000,00 1293 123 000,00 

Atlikusī vērtība/uzskaites vērtība Atlikusī vērtība/uzskaites vērtība 

(3) Summa 427 000,00 (7) Summa 427 000,00 

Nākamo periodu ieņēmumi Nākamo periodu ieņēmumi 

(E) Konta Nr. (4) Summa (J) Konta Nr. (8) Summa 

5914 2 000.00 5914 2 000.00 

Paskaidrojums Paskaidrojums 

Informācijai: Nākamo periodu ieņēmumi par dāvināto 

automašīnu 2000 euro apmērā.  
  

  

Norāda 

informatīvi 
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Nododot saistības: 

 

2_BEZ Akts par savstarpējo bezatlīdzības darījumu salīdzināšanu starp vispārējās valdības sektora partneriem 

Iestāde, kas pieņem saistības Iestāde, kas nodod saistības 

8. grupas konts 8. grupas konts 

(A) Konta Nr. (B) Izdevumu EKK (F) Konta Nr. (G) Ieņēmumu EKK 

8420 7320 8410 19.3.0.0. 

(C) Konta Nr.: 5914 (H) Konta Nr.: 5914 

(1) Sākotnējā vērtība: 15 000,00 (5) Sākotnējā vērtība: 15 000,00 

Nolietojums/vērtības samazinājums Nolietojums/vērtības samazinājums 

(D) Konta Nr. (2) Summa (I) Konta Nr. (6) Summa 

1293 0 1293 0 

Atlikusī vērtība/uzskaites vērtība Atlikusī vērtība/uzskaites vērtība 

(3) Summa 15 000,00 (7) Summa 15 000,00 

Nākamo periodu ieņēmumi Nākamo periodu ieņēmumi 

(E) Konta Nr. (4) Summa (J) Konta Nr. (8) Summa 

        

Paskaidrojums Paskaidrojums 

  
Informācijai: tajā skaitā nākamo periodu ieņēmumi par dāvināto 

automašīnu 2 000 euro apmērā. 
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