
Prioritārā pasākuma “Finanšu uzskaites procesu 
standartizācijas valsts un pašvaldību iestādēs 
nodrošināšana” ieviešana, posms «Apmācība»

Ieguldījuma īpašumu uzskaite

Mācības par grāmatvedības uzskaiti un 

pārskatu sagatavošanu 
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Ievads
Ieguldījuma īpašumu uzskaite

Nr. Tēma

1 Definīcija

2
Ieguldījuma īpašumu sākotnējā atzīšana,

praktiski piemēri

3
Ieguldījuma īpašumu turpmākā novērtēšana,

praktiski piemēri

4
Ieguldījuma īpašumu vērtības samazinājums,

praktiski piemēri

5
Ieguldījuma īpašumu pārklasifikācija un

izslēgšana no uzskaites, praktiski piemēri

6
Informācijas uzrādīšana par ieguldījuma

īpašumiem, praktiski piemēri

Ieguldījumu īpašumu uzskaite
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Definīcija
Ieguldījuma īpašumi un īpašnieka izmantoti īpašumi

Ieguldījuma īpašumi

Zeme un būves, kas neatbilst
pamatlīdzekļu izmantošanas
kritērijiem un kurus budžeta
iestāde tur, piemēram,

 iznomāšanai, izņemot
vispārējās valdības sektora
struktūru ietvaros,

 kapitāla pieaugumam, vai

 nav pieņemts lēmums par to
izmantošanu.

Pamatlīdzekļi

Zeme un būves, ja tās

paredzētas:
 funkciju nodrošināšanai

(piemēram, administratīvām

vajadzībām, preču ražošanai,

pakalpojumu sniegšanai);

 iznomāšanai pilnībā vai daļēji

vispārējā valdības sektora

struktūru ietvaros;

 gan funkciju nodrošināšanai, gan

iznomāšanai ārpus vispārējā

valdības sektora struktūrām.

Ieguldījumu īpašumu uzskaite
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Ieguldījuma īpašuma definīcija

Daļa no muzeja telpām 

iznomāta kafejnīcai

Ēka pilnībā iznomāta 

kafejnīcai

Pamatlīdzeklis Ieguldījuma īpašums

Ieguldījumu īpašumu uzskaite
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Definīcija
Ieguldījuma īpašumu piemēri

Ieguldījumu īpašumu uzskaite
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Definīcija
Īpašumu, kuri nav ieguldījuma īpašumi, piemēri

Gadījumā, ja zeme un būves paredzētas gan funkciju nodrošināšanai, gan

iznomāšanai ārpus vispārējā valdības sektora struktūrām, tos sākotnēji atzīst kā

pamatlīdzekļus.

Ieguldījumu īpašumu uzskaite
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Budžeta iestādes īpašumā ir trīs ēkas, kuras tiek

izmantotas sekojošā kārtībā

Pirmā ēka ir noliktava, 

kas paredzēta krājumu 

uzglabāšanai

Otrā ēkā tiek izmantota 

budžeta iestādes 

administrācijas 

vajadzībām

Trešā ēka tiek iznomāta 

kādam uzņēmumam, 

gūstot ikmēneša nomas 

maksas ieņēmumus

Definīcija
Praktisks piemērs

Ieguldījumu īpašumu uzskaite



9

Definīcija
Praktiski piemēri

Pirmā ēka

Pirmā ēka tiek izmantota budžeta iestādes saimnieciskajām vajadzībām kā

noliktava preču krājumu uzglabāšanai.

Naudas plūsmas, kas budžeta iestādei rodas, ir saistāmas drīzāk ar krājumu

pārdošanu nevis ar ēku kā tādu.

Pirmo ēku budžeta iestāde atzīst kā pamatlīdzekli.

Otrā ēka

Otrā ēka tiek izmantota budžeta iestādes administrācijai un saskaņā ar

ieguldījuma īpašumu definīciju nav atzīstama kā ieguldījuma īpašums.

Otro ēku budžeta iestāde atzīst kā pamatlīdzekli.

Trešā ēka

Trešā ēka tiek izmantota tikai un vienīgi nomas nolūkos un atbilst ieguldījuma

īpašuma definējumam. Trešo ēku budžeta iestāde atzīst kā ieguldījuma

īpašumu.

Ieguldījumu īpašumu uzskaite
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Definīcija
Jautājums

Budžeta iestādes ēka, 
kurā atrodas budžeta 
iestādes administrācijaA

Biroja, ēka, kuru budžeta 
iestāde nodevusi 
operatīvajā nomā trešajai 
personai ārpus vispārējās 
valdības struktūru 
ietvariem

B

Budžeta iestādes zeme, 
kurai nav noteikts 
lietošanas mērķis un to 
pašlaik tur nenoteiktai 
tālākai lietošanai

C

Ēka, kuru budžeta iestāde 
plāno atsavināt tuvākajā 
laikā (ir pieņemts lēmums)D

Ēka, kuras 1.stāvs kā 
birojs tiek iznomāts 
trešajai personai (biroja 
telpas nav atsevišķi 
atdalāmas un 
atsavināmas). Pārējie 
stāvi tiek izmantoti 
budžeta iestādes funkciju 
nodrošināšanai

E

Kuri no sekojošiem aktīviem atbilst ieguldījuma 

īpašumu definīcijai?

Ieguldījumu īpašumu uzskaite
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Ēka, kuras 1.stāvs kā 
birojs tiek iznomāts 
trešajai personai (biroja 
telpas nav atsevišķi 
atdalāmas un 
atsavināmas). Pārējie 
stāvi tiek izmantoti 
budžeta iestādes funkciju 
nodrošināšanai

Biroja, ēka, kuru budžeta 
iestāde nodevusi 
operatīvajā nomā trešajai 
personai ārpus vispārējās 
valdības struktūru 
ietvariem

Definīcija
Jautājums

Budžeta iestādes ēka, 
kurā atrodas budžeta 
iestādes administrācijaA

B

Budžeta iestādes zeme, 
kurai nav noteikts 
lietošanas mērķis un to 
pašlaik tur nenoteiktai 
tālākai lietošanai

C

Ēka, kuru budžeta iestāde 
plāno atsavināt tuvākajā 
laikā (ir pieņemts lēmums)D

E

Kuri no sekojošiem aktīviem atbilst ieguldījuma 

īpašumu definīcijai?

Ieguldījumu īpašumu uzskaite



Ieguldījuma 

īpašumu 

sākotnējā 

atzīšana

Praktiski piemēri

2
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Ieguldījuma īpašumu sākotnējā atzīšana
Lēmumu koks īpašumu atzīšanai

Zemes, būves vai to daļas

Vai aktīvs ir 

paredzēts 

tālākai 

pārdošanai?

Vai aktīvu lieto, 

lai ražotu 

preces vai 

sniegtu 

pakalpojumu?

Vai aktīvs ir 

īpašnieka 

izmantots?

Vai aktīvu tur 

kapitāla 

pieaugumam?

Vai aktīvu tur 

nomas 

ieņēmumu 

gūšanai?

Vai aktīvam nav 

noteikta 

turpmākā 

lietošana?

Atzīst 

krājumus
(kontu grupa 

2100)

Atzīst pamatlīdzekli

(kontu grupa 1200)

Atzīst ieguldījumu īpašumu

(kontu grupa 1500)

Ieguldījumu īpašumu uzskaite
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Ieguldījuma īpašumu sākotnējā atzīšana
Atzīšanas kritēriji

Ieguldījuma īpašumu atzīst par aktīvu tikai un vienīgi tad, ja:

► ir ticams, ka nākotnē budžeta iestāde saņems ar ieguldījuma īpašumu

saistītos saimnieciskos labumus;

► tā izmaksu vērtību vai patieso vērtību var ticami novērtēt.

► Iegūstot ieguldījuma īpašumu, pamatojoties uz darījumu

apliecinošiem dokumentiem, budžeta iestāde palielina attiecīgo

ilgtermiņa ieguldījumu kontu un saistību kontu par dokumentā

norādīto summu:

* gadījumā, ja budžeta iestāde ir PVN maksātāja

** budžeta iestāde grāmatvedības uzskaites kārtībā var noteikt detalizētu PVN uzskaites kontu pielietojumu

D 1500 Ieguldījuma īpašumi

D* 5723** Pievienotās vērtības nodoklis

K 5310 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Ieguldījumu īpašumu uzskaite
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Ieguldījuma īpašumu sākotnējā atzīšana
Sākotnējā novērtēšana

Budžeta iestāde novērtē ieguldījuma īpašumu atbilstoši tā vērtībai

iegādes vai izveidošanas brīdī. Šī vērtība ietver arī izmaksas, kas

bijušas nepieciešamas ieguldījuma īpašuma iegādei vai izveidei.

Ieguldījuma īpašumu sākotnēji atzīst tā izmaksu vērtībā.

Ieguldījumu īpašumu uzskaite
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Ieguldījuma īpašumu sākotnējā atzīšana
Sākotnējā novērtēšana

Gadījumā, ja tas ir saņemts kā ziedojums vai dāvinājums, tad komisija

nosaka ieguldījuma īpašuma patieso vērtību tā iegūšanas datumā.

Gadījumā, ja ieguldījuma īpašums tiek iegūts bez atlīdzības vispārējās

valdības struktūru ietvaros, nododot to no vienas budžeta iestādes citai

budžeta iestādei, budžeta iestāde novērtē ieguldījuma īpašumu tā

iegūšanas datumā atbilstoši sākotnējai vērtībai un uzkrātajam

nolietojumam, kādā tas uzskaitīts tajā budžeta iestādē, kas nodeva

aktīvu. Vērtības samazinājums netiek nodots.

Ieguldījumu īpašumu uzskaite
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Ieguldījuma īpašumu sākotnējā atzīšana
Ieguldījuma īpašuma izmaksu vērtība

Kas ir ieguldījuma īpašuma 
izmaksu vērtība?

Pirkšanas cena
Tieši attiecināmās 

izmaksas

+ ievedmuitas nodokļi un

neatmaksājamie pirkšanas

nodokļi (piemēram, PVN)

izdevumi, kas tieši saistīti ar

ieguldījuma īpašuma piegādi

līdz izmantošanas vietai un

sagatavošanu paredzētajiem

mērķiem

Ieguldījumu īpašumu uzskaite
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Ieguldījuma īpašumu sākotnējā atzīšana
Ieguldījuma īpašumu uzskaite

Ja ieguldījuma īpašumu iznomā kopā ar citiem aktīviem, tad

ieguldījuma īpašumu sastāvā grāmato visus attiecīgos aktīvus

Attiecīgos aktīvus analītiski nodala nolietojuma aprēķināšanai saskaņā

ar šo noteikumu Ministru kabineta noteikumos norādītajām nolietojuma

normām

Ieguldījumu īpašumu uzskaite



Ieguldījuma 

īpašumu 

turpmākā 

novērtēšana

Praktiski piemēri

3
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Ieguldījuma īpašumu turpmākā novērtēšana

Sākotnējā vērtība

Uzkrātais 

nolietojums un 

izdevumi 

(zaudējumi) no 

vērtības 

samazinājuma

Uzskaites 

(atlikusī) vērtība

Pēc sākotnējās atzīšanas budžeta iestāde uzskaita ieguldījuma

īpašumu tā izmaksu vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un

izdevumus no vērtības samazinājuma.

Ieguldījumu īpašumu uzskaite
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Iegāde / Cena

Atsavināšana / 

atlikusī vērtība

Nolietojums

Lietderīgās 

lietošanas laiks

Ieguldījuma īpašumu turpmākā uzskaite
Ieguldījuma īpašuma dzīves cikls

Ieguldījumu īpašumu uzskaite



Ieguldījuma 

īpašumu 

vērtības 

samazināšanās

Praktiski piemēri

4
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Katra pārskata perioda beigās 

novērtē, vai nepastāv pazīmes, 

kas norāda uz ieguldījuma 

īpašumu, kurus uzskaita 

saskaņā ar izmaksu metodi, 

vērtības būtisku 

samazinājumu.

Ieguldījuma īpašuma vērtības samazināšanās
Vērtības samazinājuma novērtējums

Ieguldījumu īpašumu uzskaite
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Ieguldījuma īpašuma vērtības samazināšanās
Vērtības samazinājuma kritēriji

Budžeta iestāde izvērtē vismaz šādas pazīmes attiecībā uz ieguldījuma 

īpašumu:
► pārskata periodā tehnoloģiskajā, tirgus, ekonomiskajā vai juridiskajā vidē, kurā

darbojas budžeta iestāde, vai tirgos, kuros ieguldījuma īpašums tiek

izmantots, ir notikušas izmaiņas, kas nelabvēlīgi ietekmē budžeta iestādi;

► pārskata periodā ir vismaz par 1 procentu palielinājusies diskonta likme, kas

lietota, lai aprēķinātu aktīva lietošanas vērtību;

► ieguldījuma īpašums ir novecojis vai fiziski bojāts;

► budžeta iestādes darbībā notikušas vai tuvākajā laikā gaidāmas ilgtermiņa

izmaiņas, kas negatīvi ietekmē ieguldījuma īpašuma paredzēto lietojumu;

► pieņemts lēmums apturēt ieguldījuma īpašuma izveidošanu pirms tā

pabeigšanas vai nodošanas lietošanā (ekspluatācijā);

► ar ieguldījuma īpašumu saistīto budžetā paredzēto ienākošo un izejošo

naudas plūsmu kopsummas vai budžeta izpildes rezultāta samazināšanos

vismaz par 50%;

► un citas pazīmes, kas liecina par ieguldījuma īpašuma vērtības

samazināšanos.

Ieguldījumu īpašumu uzskaite
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Ieguldījuma īpašuma vērtības samazināšanās
Atgūstamā vērtība/patiesā vērtība/lietošanas vērtība

Ja pastāv kāda 
no iepriekš 
minētajām 
pazīmēm, 
budžeta 
iestāde veic 
attiecīgā 
ieguldījuma 
īpašuma 
atgūstamās 
vērtības aplēsi.

01

Ja pastāv vismaz 
viena no 
iepriekšminētajām  
pazīmēm, vispirms 
izvērtē, vai 
iespējams noteikt 
ieguldījuma 
īpašuma patieso 
vērtību (atskaitot 
atsavināšanas 
izmaksas).

02

Ja ieguldījuma 
īpašuma patiesā 
vērtība, atskaitot 
atsavināšanas 
izmaksas, ir 
mazāka par tā 
uzskaites 
(atlikušo) vērtību 
vai to nav 
iespējams 
noteikt, nosaka 
ieguldījuma 
īpašuma 
lietošanas 
vērtību.

03

Ieguldījumu īpašumu uzskaite
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Ieguldījuma īpašuma vērtības samazināšanās
Atgūstamā vērtība/patiesā vērtība/lietošanas vērtība

Ja ieguldījuma īpašuma patiesā vērtība, atskaitot atsavināšanas izmaksas,

pārsniedz tā uzskaites (atlikušo) vērtību, ieguldījuma īpašuma lietošanas

vērtību neaprēķina un vērtības samazinājumu neveic.

Ieguldījuma īpašuma lietošanas vērtību nosaka, aplēšot nākotnes ienākošo 

un izejošo naudas plūsmu pašreizējo (diskontēto) vērtību, ko budžeta iestāde 

plāno saņemt no turpmākas ieguldījuma īpašuma lietošanas tā pašreizējā 

stāvoklī un no tā atsavināšanas lietderīgās lietošanas laika beigās, ņemot vērā 

šo plūsmu apjoma vai rašanās laika iespējamās izmaiņas. Pašreizējo vērtību 

aprēķina, izmantojot atbilstošu Valsts kases interneta vietnē publicētu diskonta 

likmi.

Ieguldījumu īpašumu uzskaite
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Ieguldījuma īpašuma vērtības samazināšanās
Kad jāveic vērtības samazināšana?

Uzskaites vērtība > atgūstamā 

vērtība?

Uzskaites vērtība

Vērtība, kādā aktīvu uzrāda pārskatā par 

finansiālo stāvokli pēc uzkrātā nolietojuma 

un uzkrāto izdevumu no vērtības 

samazināšanās atskaitīšanas

Atgūstamā vērtība

Augstākā no aktīva patiesās vērtības 

un lietošanas vērtības

Patiesā vērtība

Summa, kādu iespējams iegūt aktīva 

atsavināšanas (pārdošanas) 

darījumā starp labi informētām, 

savstarpēji ieinteresētām un 

nesaistītām personām

Lietošanas vērtība

Nākotnes ienākošo un izejošo naudas 

plūsmu pašreizējā (diskontētā) vērtība, ko 

plāno saņemt no turpmākas aktīva 

lietošanas tā pašreizējā stāvoklī un no tā 

atsavināšanas lietderīgās lietošanas laika 

beigās

Izdevumi (zaudējumi) no 

vērtības samazinājuma

Ieguldījumu īpašumu uzskaite
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Ieguldījuma īpašuma lietošanas vērtības aprēķinā ietver 

sekojošus elementus: 

Ieguldījuma īpašuma vērtības samazināšanās
Lietošanas vērtības novērtēšana

Ienākošo naudas plūsmu 
prognozes saistībā ar 

ilgstošu aktīva lietošanu –
naudas ieņēmumus un 

naudas ekvivalentus, kas 
jāsaņem no personām ārpus 

budžeta iestādes.

Izejošo naudas plūsmu 
prognozes, kuras 

nepieciešamas, lai radītu 
naudas līdzekļu saņemšanu 
ilgstošas aktīva lietošanas 

rezultātā, tai skaitā izejošas 
naudas plūsmas, lai 

sagatavotu aktīvu lietošanai, 
un tā ikdienas apkalpošanai, 

tā pašreizējā stāvoklī, un 
kuras var tieši vai pamatoti un 

konsekventi attiecināt uz 
attiecīgo aktīvu;

Neto naudas plūsmas, 
kuras jāsaņem (vai 

jāmaksā) saistībā ar aktīva 
atsavināšanu tā lietderīgās 

lietošanas laika beigās

Ieguldījumu īpašumu uzskaite



29

Ieguldījuma īpašuma vērtības samazināšanās
Lietošanas vērtības novērtēšana

Aplēšot ieguldījuma īpašuma lietošanas

vērtību, jāveic šādas darbības:

• jāaplēš nākotnes ienākošās un izejošās

naudas plūsmas, kas izriet no ilgstošas

ieguldījuma īpašuma lietošanas un tā

atsavināšanas lietošanas perioda beigās;

• un šīm nākotnes naudas plūsmām

jāpiemēro atbilstoša Valsts kases

interneta vietnē publicētu diskonta likmi

Naudas plūsmas aplēš izmantojot cenas,

kādas ir spēkā aplēses dienā līdzīgiem

aktīviem, kuru lietderīgās lietošanas laiks ir

beidzies un kuri darbojušies līdzīgos

apstākļos. Attiecīgās cenas koriģē, lai ņemtu

vērā nākotnes cenu pieaugumu vai

samazinājumu

Ieguldījumu īpašumu uzskaite
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► Ja ieguldījuma īpašuma uzskaites vērtība pārsniedz patieso vērtību vai

lietošanas vērtību, starpību atzīst kā ieguldījuma īpašuma vērtības

samazinājumu un pārskata perioda pārējos izdevumus:

► Pēc vērtības samazinājuma atzīšanas ieguldījuma īpašumam turpina

aprēķināt nolietojumu, tā uzskaites (atlikušo) vērtību sistemātiski attiecinot

uz atlikušo lietderīgās lietošanas laiku.

Katra pārskata perioda beigās novērtē, vai nepastāv pazīmes, kas norāda, ka

iepriekšējos pārskata periodos atzītais aktīva vērtības samazinājums vairs

nepastāv vai ir mazinājies.

Ieguldījuma īpašuma vērtības samazināšanās
Vērtības samazinājuma atzīšana

D 8652 Izdevumi no vērtības samazinājuma nefinanšu 

aktīviem

K 1598 Vērtības samazinājums ieguldījuma īpašumiem

Ieguldījumu īpašumu uzskaite
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Ieguldījuma īpašuma vērtības samazinājuma aprēķins, aplēšot

atgūstamo vērtību no nākotnes ienākošās un izejošās naudas plūsmas
► Budžeta iestādei uz pārskata gada beigām ir uzskaitīts ieguldījuma īpašums, kura atlikusī

uzskaites vērtība 2019.gada beigās ir 150 000 EUR, atlikušais lietderīgās lietošanas laiks 5

gadi.

► Budžeta iestāde, izvērtējot vērtības samazinājuma kritērijus pārskata perioda beigās, konstatē

pazīmes, kas norāda uz vērtības samazinājumu.

► Budžeta iestāde nosaka ieguldījuma īpašuma atgūstamo vērtību, lai noteiktu, vai nepieciešams

atzīt izdevumus no vērtības samazināšanās ieguldījuma īpašuma uzskaites vērtībai.

► Budžeta iestāde nosaka ieguldījuma īpašuma atgūstamo vērtību, aplēšot nākotnes

sagaidāmās ienākošās un izejošās naudas plūsmas pašreizējās vērtības, kuru budžeta iestāde

saņemtu no ieguldījuma īpašuma.

► Budžeta iestāde, balstoties uz tirgū nesen veiktajiem darījumiem starp nesaistītām pusēm ar

līdzīgiem īpašumiem, kuru lietderīgās lietošanas laiks jau ir beidzies vai ir tuvu tā beigām, ir

izvērtējusi, ka tā spēs pārdot īpašumu pēc tā lietderīgās lietošanas laika beigām pa 50 000,00

EUR.

Piemērā pieņemts, ka nav iespējams iegūt īpašuma patieso vērtību.

Ieguldījumu īpašumu uzskaite

Ieguldījuma īpašuma vērtības samazināšanās
Praktisks piemērs
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Ieguldījuma īpašuma vērtības samazināšanās
Praktisks piemērs

Gads 2020 2021 2022 2023 2024

Gads pēc kārtas 1 2 3 4 5

Ieņēmumi, EUR (1) 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Izdevumi , EUR (2) 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000

Ieguldījuma īpašuma nolietojums, 

EUR

(3) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Kapitālie izdevumi , EUR (4) 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Tīrā naudas plūsma, EUR 

(1) – (2) + (3) – (4)

(5) 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000

Diskonta likme saskaņā ar Valsts 

kases interneta vietnē publicēto 

diskonta likmi

(6) 5.00%

Diskonta faktors (1/(1+0,05)^gads 

pēc kārtas)

*piemērā sniegtais diskonta faktors 

noapaļots līdz četrām zīmēm aiz 

komata.

(7) 0,9524 0,9070 0,8638 0,8227 0,7835

Pašreizējā vērtība tīrai naudas 

plūsmai, EUR (5) x (7) 

(8) 32 380,95 30 839,00 29 370,48 27 971,88 26 639,89

Sagaidāmo naudas plūsmu 

pašreizējā vērtība, EUR, ∑ (8) 

(9) 147 202,21

Likvidācijas vērtība, EUR (10) 50 000,00

Pārdošanas vērtības pašreizējā 

vērtība, EUR

(11) 39 176,31 
(10) x 0,7835 (pēdējā gada naudas plūsmas diskonta faktors)

Atgūstamā vērtība, EUR (12) 186 378,52
(9) + (11)
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Pēc aprēķinu veikšanas budžeta iestāde salīdzina ieguldījuma 

īpašuma uzskaites vērtību ar aplēsto atgūstamo vērtību un novērtē 

ieguldījuma īpašumu atbilstoši zemākajai vērtībai.

Tā kā atgūstamā vērtība ir augstāka par uzskaites vērtību, 

budžeta iestāde neatzīst izdevumus no vērtības samazinājuma.

Ieguldījuma īpašuma atgūstamā vērtība ir lielāka par uzskaites vērtību:

Atgūstamā vērtība 186 378,52 EUR > Uzskaites vērtība 150 000,00 EUR

Ieguldījumu īpašumu uzskaite

Ieguldījuma īpašuma vērtības samazināšanās
Praktisks piemērs
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Ieguldījuma īpašuma vērtības samazināšanās
Apvienotā uzskaites vienība

Apvienotā uzskaites vienība:

• Ja atsevišķa aktīva atgūstamo vērtību nav

iespējams noteikt, jo nav iespējams identificēt

uz šo aktīvu specifiski attiecināmās ienākošās

naudas plūsmas un aktīva lietošanas vērtība

būtiski atšķiras no tā patiesās vērtības, no

kuras atskaitītas atsavināšanas izmaksas, tad

atgūstamo vērtību nosaka, apvienojot

vairākus aktīvus.

Apvienotajā uzskaites vienībā iekļauj aktīvus,

kuri rada vai kurus izmanto nodalāmās

ienākošās naudas plūsmas radīšanai, bet

katram atsevišķi atgūstamo vērtību nav

iespējams noteikt

Ieguldījumu īpašumu uzskaite
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Ieguldījuma īpašuma vērtības samazināšanās
Apvienotās uzskaites vienības uzskaites vērtības aprēķins

Apvienotās uzskaites vienības atgūstamo vērtību nosaka līdzīgi kā atsevišķa

ieguldījuma īpašuma atgūstamo vērtību – nosakot patieso vai lietošanas

vērtību. Atgūstamā vērtība - augstākā no aktīva patiesās vērtības un

lietošanas vērtības

Apvienotās uzskaites vienības uzskaites vērtību aprēķina:

 summējot to aktīvu uzskaites vērtības, kurus var tieši iekļaut vai pamatoti un

konsekventi attiecināt uz konkrēto apvienoto uzskaites vienību un kuri radīs

nākotnes ienākošās naudas plūsmas, ko izmanto, nosakot apvienotās

uzskaites vienības lietošanas vērtību;

 pieskaitot atzīto saistību uzskaites vērtību (gadījumos, ja apvienotās

uzskaites vienības atgūstamo vērtību nav iespējams noteikt, neņemot vērā

šīs saistības, piemēram, aktīva atsavināšanas gadījumā pircējs pārņem

saistības).

Ieguldījumu īpašumu uzskaite
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Ieguldījuma īpašuma vērtības samazināšanās
Apvienotās uzskaites vienības vērtības samazinājums

Apvienotās uzskaites vienības vērtības

samazinājumu sadala proporcionāli katra

vienībā ietilpstošā aktīva uzskaites vērtībai.

Apvienoto uzskaites vienību novērtē

atbilstoši zemākajai vērtībai, ja apvienotās

uzskaites vienības atgūstamā vērtība

bilances datumā ir zemāka par tās uzskaites

(atlikušo) vērtību.

Ieguldījumu īpašumu uzskaite

Ja vērtības samazinājums ir lielāks par

uzskaites vērtību, uzskaites vērtību

samazina līdz nullei.
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Ieguldījuma īpašuma vērtības samazināšanās
Apvienotā uzskaites vienība – praktisks piemērs

Budžeta iestāde iznomā ēku, noliktavu un apkārtējo asfaltētu teritoriju ražotājam. Nomas

līgumā noteikta fiksēta mēneša nomas maksa par visu kompleksu – 1 000,00 EUR.

2020.gadā diskonta likme ir palielinājusies par 2%, līdz ar to tiek veikts atgūstamās

vērtības aprēķins iznomātajam kompleksam kā apvienotai uzskaites vērtībai. Aprēķinu

rezultātā kompleksa uzskaites vērtība par 10 000,00 EUR pārsniedz tā atgūstamo

vērtību, un budžeta iestādei ir jāatzīst kompleksa vērtības samazinājums.

Ieguldījumu īpašumu uzskaite

Aktīvs Uzskaites vērtība pirms 

vērtības samazinājuma, 

31.12.2020.

Proporcija no ēku 

kompleksa 

uzskaites vērtības

Vērtības 

samazinājuma 

attiecināšana

Uzskaites vērtība, pēc 

vērtības samazinājuma, 

31.12.2020

(1) (2) (3) = (2)/kopējā 

kompleksa uzskaites

vērtības

(4) = 10 000 EUR x 

(3)

(5) = (2) – (4) 

Ēka 52 500,00 70% 7 000,00 45 500,00

Laukums 15 000,00 20% 2 000,00 13 000,00

Noliktava 7 500,00 10% 1 000,00 6 500,00

Kopā 75 000,00 100% 10 000,00 65 000,00

Budžeta iestādei jāsadala aprēķinātais vērtības samazinājums proporcionāli apvienotās

uzskaites vienībā ietilpstošo aktīvu uzskaites vērtībai.
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Ieguldījuma īpašuma vērtības samazināšanās
Apvienotā uzskaites vienība – praktisks piemērs

2021.gadā budžeta iestāde aprēķina ieguldījuma īpašuma aktīvu nolietojumu, tā

uzskaites (atlikušo) vērtību sistemātiski attiecinot uz katra aktīva atlikušo lietderīgās

lietošanas laiku.

Ieguldījumu īpašumu uzskaite

Aktīvs Uzskaites vērtība, pēc 

vērtības samazinājuma, 

31.12.2020

Lietderīgās

lietošanas laiks 

(sākotnēji noteiktais)

Atlikušais lietderīgās 

lietošanas laiks uz

31.12.2020

Nolietojuma izmaksas 

2021.gadā

(1) (2) (3) (4) (5) = (2) /(4) 

Ēka 45 500,00 100 gadi 35 gadi 1 300,00

Laukums 13 000,00 15 gadi 8 gadi 1 625,00

Noliktava 6 500,00 30 gadi 25 gadi 260,00

Kopā 65 000,00 3 185,00
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Ieguldījuma īpašuma vērtības samazināšanās
Vērtības samazinājuma norakstīšanas (reversa) pazīmes

Katra pārskata perioda beigās novērtē, vai nepastāv pazīmes, kas norāda, ka

iepriekšējos pārskata periodos atzītais ieguldījuma īpašuma samazinājums

vairs nepastāv vai ir mazinājies

 tehnoloģiskajā, tirgus, ekonomiskajā vai juridiskajā vidē, kurā darbojas budžeta 

iestāde, vai arī tirgū, kam ir piesaistīts konkrētais aktīvs, pārskata periodā ir 

notikušas vai tuvākajā laikā notiks izmaiņas, kas labvēlīgi ietekmē budžeta 

iestādi;

 pārskata periodā ir vismaz par 1 procentu samazinājusies diskonta likme, kas 

lietota, lai aprēķinātu aktīva lietošanas vērtību;

 pieņemts valdības vai pašvaldības lēmums, kas rada pozitīvas izmaiņas budžeta 

iestādes darbībā;

 pārskata perioda laikā veikti aktīva uzlabojumi vai atjaunošana, lai uzlabotu tā 

darbību;

 budžeta iestādes darbībā notikušas vai tuvākajā laikā gaidāmas ilgtermiņa 

izmaiņas, kas pozitīvi ietekmē aktīva paredzēto lietojumu;

 pieņemts lēmums atsākt aktīva izveidi, kas iepriekš apturēta vai pārtraukta pirms 

tā pabeigšanas vai nodošanas lietošanā (ekspluatācijā).

Ieguldījumu īpašumu uzskaite
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► Ja kārtējā ieguldījuma īpašuma vērtības samazinājuma pārbaudē

konstatēts:

1) ka pastāv kāda no iepriekš minētajām pazīmēm,

2) atgūstamā vērtība pārsniedz uzskaites vērtību,

 Ieguldījuma īpašuma vērtības samazinājumu noraksta (reversē) līdz

tai uzskaites vērtībai, kāda tā būtu, ja vērtības samazinājums nebūtu

atzīts.

► Vērtības samazinājuma reverss atzīstams pārskata gadā kā

pārskata perioda pārējie ieņēmumi:

D 1598 Vērtības samazinājums ieguldījuma 

īpašumiem

K 8552 Ieņēmumi no vērtības samazinājuma 

norakstīšanas nefinanšu aktīviem

Ieguldījuma īpašuma vērtības samazināšanās
Vērtības samazinājuma norakstīšana

Ieguldījumu īpašumu uzskaite
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Ieguldījuma īpašumu vērtības samazināšanās
Vērtības samazinājuma atzīšanas būtiskie aspekti

Vērtības samazinājuma izvērtējums jāveic katra pārskata

perioda beigās.

Gadījumā, ja vērtības samazinājuma pazīmes netiek

konstatētas, formāls vērtības samazinājuma izvērtējums

nav nepieciešams.

Gadījumos, kad ir iespējams iegūt aktīva atgūstamo

vērtību ar vienu metodi, kuras rezultātā aktīva atgūstamā

vērtība pārsniedz tā uzskaites (atlikušo) vērtību, aktīva

lietošanas vērtību neaprēķina un vērtības samazinājumu

neveic.

Ieguldījumu īpašumu uzskaite
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Ieguldījuma īpašumu vērtības samazināšanās
Vērtības samazinājuma pārbaude

Ieguldījuma īpašumu vērtības samazinājuma

pārbaudi veic budžeta iestādes vadītāja

apstiprināta komisija vai apstiprināta atbildīgā

persona

Vērtības samazinājuma pazīmju identifikācijai un

aprēķinu veikšanai ir tiesības piesaistīt attiecīgās

nozares speciālistus

Ieguldījumu īpašumu uzskaite
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Katra pārskata perioda beigās sagatavo ziņojumu par ieguldījuma

īpašuma vērtības samazināšanas pārbaudi, iekļaujot tajā šādu

informāciju:

1. Vērtības samazinājuma pazīmju izvērtējumu

2. Vērtības samazinājuma aprēķinu (ja izpildās 1. punkts)

Pamatojoties uz ziņojumu tiek sagatavotas grāmatvedības izziņas

atsevišķu ieguldījuma īpašuma vērtības samazinājuma atzīšanai,

izziņās norādot informāciju par:

• Katru ieguldījuma īpašumu, uz kuru attiecināms aprēķinātais 

vērtības samazinājums

• Atzīstamā vērtības samazinājuma apjomu

• Veicamos grāmatojumus, identificējot atsevišķi debeta un 

kredīta kontus

Ieguldījumu īpašumu uzskaite

Ieguldījuma īpašumu vērtības samazināšanās
Sagatavojamā dokumentācija

Dokumentācijas sagatavošanas prasības attiecas arī uz gadījumu, kad

identificēta nepieciešamība norakstīt iepriekš atzītu ieguldījuma īpašuma

vērtības samazinājumu



Ieguldījuma 

īpašumu 

pārklasifikācija

un izslēgšana no 

uzskaites

Praktiski piemēri

5
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Budžeta iestāde veic pārklasifikāciju uz ieguldījuma īpašuma posteni

vai no tā tikai tad, ja notiek īpašuma lietošanas veida maiņa, kuru

pierāda šādi apstākļi

Ieguldījuma īpašumu pārklasifikācija un izslēgšana no 
uzskaites
Pārklasifikācija

Ja īpašnieks pats sāk izmantot īpašumu

Ieguldījuma īpašumu atsavinot

Īpašnieks pārstāj izmantot īpašumu

Īpašumu pārklasificē no ieguldījuma īpašuma uz 

īpašnieka izmantotu īpašumu (pamatlīdzekļi)

Īpašumu pārklasificē no ieguldījuma īpašuma uz 

krājumiem

Īpašumu pārklasificē no īpašnieka izmantota īpašuma 

(pamatlīdzekļi) uz ieguldījuma īpašumu

Krājumos uzskaitītu atsavināšanai paredzētu 

īpašumu iznomā saskaņā ar operatīvās nomas 

noteikumiem trešajai pusei

Īpašumu pārklasificē no krājumiem uz ieguldījuma 

īpašumu

Ieguldījumu īpašumu uzskaite
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Ieguldījuma īpašumu pārklasifikācija un izslēgšana no 
uzskaites
Pārklasifikācija

Pārklasifikācija starp ieguldījuma īpašumu, pamatlīdzekļiem un krājumiem

nemaina pārklasificētā īpašuma uzskaites vērtību, un nemaina arī šī īpašuma

iegādes izmaksu vērtību novērtēšanas vai informācijas atklāšanas nolūkā

Ieguldījumu īpašumu uzskaite
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Ieguldījuma īpašumu pārklasifikācija un izslēgšana no 
uzskaites
Izslēgšana no uzskaites

Izbeidzot ieguldījuma īpašuma turpmāku lietošanu, to likvidējot

Ieguldījuma īpašumu atsavinot

Ieguldījuma īpašumu nododot citai budžeta iestādei

Budžeta iestāde izslēdz ieguldījuma īpašumu no uzskaites,

norakstot tā vērtību, uzkrāto nolietojumu un vērtības

samazinājumu sekojošos gadījumos

Ieguldījumu īpašumu uzskaite
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► Gadījumā, ja budžeta iestāde pārtrauc ieguldījuma īpašuma

turpmāku lietošanu, to likvidējot, tā ieguldījuma īpašumu izslēdz

no uzskaites, pamatojoties uz vadības apstiprinātu attaisnojuma

dokumentu.

► Budžeta iestāde atzīst ieguldījuma īpašuma sākotnējo uzskaites

vērtību un ieguldījuma īpašuma uzkrāto nolietojumu un vērtības

samazinājumu atbilstošajā izdevumu kontā, veicot sekojošus

grāmatojumus:
D 1590 Ieguldījumu īpašumu nolietojums un vērtības samazinājums

K 1500 Ieguldījuma īpašumi

D 8610 Izdevumi no nefinanšu aktīvu izslēgšanas

K 1500 Ieguldījuma īpašumi*

Ieguldījuma īpašumu pārklasifikācija un izslēgšana no 
uzskaites
Izbeidzot ieguldījuma īpašuma turpmāku lietošanu

* atlikusī uzskaites vērtība

Ieguldījumu īpašumu uzskaite



49

Ieguldījuma īpašumu pārklasifikācija un izslēgšana no 
uzskaites
Atsavināšanai paredzēti ieguldījuma īpašumi

Ja ieguldījuma īpašumu paredzēts

atsavināt, to pārdodot, tad to līdz

atsavināšanai uzskaita krājumu

sastāvā.

Ieguldījuma īpašumus uzskaita kā

atsavināšanai paredzētus, ja tie

pašreizējā stāvoklī ir pieejami

tūlītējai atsavināšanai un pakļauti

normatīvajos aktos noteiktajiem

atsavināšanas nosacījumiem, to

lietderīgā lietošana ir pārtraukta un

to atsavināšana ir ticama.

Ieguldījuma īpašumu

atsavināšanu uzskata par

ticamu, ja ir spēkā šādi nosacījumi:

• atsavināšana ir pamatota ar

normatīvo aktu vai iestādes

vadības lēmumu;

• atsavināšanas process ir

uzsākts;

• ir pārliecība par atsavināšanas

procesa pabeigšanu.

Ieguldījumu īpašumu uzskaite
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Ieguldījuma īpašumu pārklasifikācija un izslēgšana no 
uzskaites
Atsavināšanai paredzēti ieguldījuma īpašumi

Ieguldījuma īpašumiem, kuru atsavināšana ir ticama, pārtrauc

aprēķināt nolietojumu un tos līdz to atsavināšanai uzskaita krājumu

sastāvā to atlikušajā vērtībā:

D 2130 Gatavie ražojumi, pasūtījumi un krājumi atsavināšanai

K 1500 Ieguldījuma īpašumi*

D 1590 Ieguldījumu īpašumu nolietojums un vērtības samazinājums

K 1500 Ieguldījuma īpašumi

*atlikusī uzskaites vērtība

Ieguldījumu īpašumu uzskaite
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Ieguldījuma īpašumu pārklasifikācija un izslēgšana no 
uzskaites
Bezatlīdzības nodošana citai budžeta iestādei

Budžeta iestāde, kas nodod ieguldījuma īpašumu citai budžeta

iestādei bez atlīdzības, attiecīgo ieguldījuma īpašumu izslēdz no

uzskaites un atzīst izdevumus no bez atlīdzības nodotām vērtībām

ieguldījuma īpašuma atlikušajā vērtībā:

D 8420 Izdevumi no saņemtām un nodotām vērtībām bez atlīdzības

K 1500 Ieguldījuma īpašumi*

*atlikusī uzskaites vērtība

D 1590 Ieguldījumu īpašumu nolietojums un vērtības samazinājums

K 1500 Ieguldījuma īpašumi

Ieguldījumu īpašumu uzskaite

D 1590 Ieguldījumu īpašumu nolietojums un vērtības samazinājums

K 8552 Ieņēmumi no vērtības samazinājuma norakstīšanas 

nefinanšu aktīviem
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Ieguldījuma īpašumu pārklasifikācija un izslēgšana no 
uzskaites
Praktisks piemērs - ieguldījuma īpašuma pārklasifikācija

Nosacījumi:

Budžeta iestāde tai piederošu biroju ēku ilgstoši iznomāja komersantiem un uzskaitīja savā

grāmatvedības uzskaitē kā ieguldījuma īpašumu. 2019.gada 28. februārī beidzās nomas

līguma termiņš ar biroja ēkas nomnieku, un budžeta iestādes vadība nolēma turpmāk to

izmantot savām administratīvām vajadzībām.

Uz piemēru attiecināma sekojoša informācija:

Kādi grāmatojumi un kad ir jāveic?

Biroja ēkas sākotnējā izmaksu vērtība 480 000,00 EUR

Lietderīgās lietošanas laiks 100 gadi

Mēneša nolietojums 480 000,00 / 1 200 mēneši = 

400,00 EUR

Ieguldījuma īpašuma uzkrātais nolietojums

31.12.2019.

183 x 400,00 = 73 200,00 EUR

Uzskaites (atlikusī) vērtība 31.12.2019. 480 000,00 – 73 200,00 = 

406 800,00 EUR

Ieguldījumu īpašumu uzskaite
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Atrisinājums:

Pārskata gada beigās budžeta iestāde izvērtē aktīva lietošanas mērķi.

Ņemot vērā to, ka īpašums tiek lietots budžeta iestādes funkciju

nodrošināšanai, budžeta iestāde pārklasificē aktīvu no ieguldījuma

īpašuma par pamatlīdzekli, veic sekojošus grāmatojumus:

Pēc ieguldījuma īpašuma pārklasificēšanas par pamatlīdzekli budžeta

iestāde turpina to uzskaitīt tādā pašā izmaksu vērtībā un turpina

nolietojuma aprēķinu.

D 1200 Pamatlīdzekļi 480 000,00

K 1500 Ieguldījuma īpašumi 480 000,00

D 1590 Ieguldījumu īpašumu nolietojums un 

vērtības samazinājums

73 200,00

K 1290 Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums un 

vērtības samazinājums

73 200,00

Ieguldījuma īpašumu pārklasifikācija un izslēgšana no 
uzskaites
Praktisks piemērs - ieguldījuma īpašuma pārklasifikācija

Ieguldījumu īpašumu uzskaite



Informācijas 

uzrādīšana par 

ieguldījuma 

īpašumiem

Praktiski piemēri

6
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Informācijas uzrādīšana par ieguldījuma īpašumiem
Informācijas uzrādīšana bilancē

Ieguldījumu īpašumu uzskaite

Budžeta iestāde uzrāda informāciju par ieguldījuma īpašuma

bilances ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā:
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Informācijas uzrādīšana par ieguldījuma īpašumiem
Papildus informācija finanšu pārskata pielikumā

Ieguldījumu īpašumu uzskaite

Papildus budžeta iestāde finanšu pārskata pielikumā sniedz 

informāciju 1.5.piezīmē „Ieguldījuma īpašumi” par:

 ieguldījumu īpašumu uzskaites vērtībām pārskata perioda sākumā un

beigās, kā arī izmaiņām perioda laikā (absolūtajās vienībās un %);

 būtiskiem darījumiem vai notikumiem pārskata periodā, kas ietekmēja

izmaiņas un darījumiem, kas ir vienādi ar vienu miljonu EUR absolūtajā

vērtībā vai lielāks;

 izmaiņām bilances posteņa vērtībās;

 reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības saņemto un nodoto ieguldījumu

īpašumu vērtību;

 vērtības samazinājumu avansa maksājumiem sadalījumā pa metodēm un

atbilstoši grupām pēc to izpildes termiņa kavējuma pārskata perioda

beigās;

 detalizētu informāciju par katru vērtības samazinājuma atzīšanu vai

norakstīšanu;

 citu informāciju pārskatu lietotājiem

JAUNS
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Informācijas uzrādīšana par ieguldījuma īpašumiem
Praktiski piemēri

Budžeta iestādei uz pārskata gada sākumu 01.01.2020. grāmatvedības 

uzskaitē uzskaitīti ieguldījuma īpašumi sekojošos grāmatvedības uzskaites 

kontos:

Piemērā pieņemts, ka uz 01.01.2020. budžeta iestādei nav citi ieguldījuma 

īpašumi

Konta Nr. Konta nosaukums
Uzskaites vērtība uz 

01.01.2020., EUR

1500 Ieguldījumu īpašumi

1510 Ieguldījuma īpašumi 480 000,00

1590
Ieguldījuma īpašumu nolietojums un 

vērtības samazinājums
72 000,00

Ieguldījumu īpašumu uzskaite
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Budžeta iestādei pārskata periodā noticis sekojošs notikums:

Budžeta iestāde pārklasificē biroju ēku no ieguldījuma īpašuma par

pamatlīdzekli, ņemot vērā apstākli, ka ir mainīts īpašuma lietošanas

nolūks. Veicot pārklasifikāciju, aktīva (īpašuma) izmaksu un uzskaites

vērtība nemainās. Pārklasifikāciju veic pārskata gada beigās.

Kādu informāciju par ieguldījuma īpašuma pārklasifikāciju papildus

jāuzrāda finanšu pārskatu pielikumā?

Informācijas uzrādīšana par ieguldījuma īpašumiem
Praktiski piemēri

Ieguldījumu īpašumu uzskaite
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Pārskata perioda beigās budžeta iestāde finanšu pārskata pielikumos 

uzrāda sekojošu informāciju:

Informācijas uzrādīšana par ieguldījuma īpašumiem
Praktiski piemēri

Ieguldījumu īpašumu uzskaite



Jautājumi un 

atbildes


