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

Mācību apkopojums

Mācības par grāmatvedības uzskaiti un 

pārskatu sagatavošanu 



Mācību apkopojums2

Nemateriālie 

ieguldījumi

Klasifikācija
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Mācību apkopojums
Aktīvu atzīšanas kritēriji

Resursi, ko pagātnes notikumu rezultātā

kontrolē budžeta iestāde un kuru vērtību

var ticami novērtēt, un no kuriem nākotnē

var sagaidīt saimnieciskos labumus vai ar

kuriem var nodrošināt budžeta iestādes

(valsts, nozares vai pašvaldības) funkciju

vai deleģēto uzdevumu izpildi:

• izmantojot preču ražošanai vai 

pakalpojumu sniegšanai;

• iznomājot citām personām;

• izmantojot administratīvām vajadzībām;

• īstenojot valsts un pašvaldību politiku un 

nodrošinot valsts un pašvaldību budžeta 

vajadzības.

Mācību apkopojums
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Nemateriālos ieguldījumus uzskaita

ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā

atbilstošos kontos neatkarīgi no

vienas aktīva vienības atzīšanas

vērtības.

Mācību apkopojums
Nemateriālā ieguldījuma vērtība

Mācību apkopojums



5

Mācību apkopojums
Nemateriālo ieguldījumu iedalījums

Nemateriālie ieguldījumi

Ar noteiktu lietderīgās 

lietošanas laiku

Ar nenoteiktu lietderīgās 

lietošanas laiku

Uzskaita izmaksu vērtībā, atskaitot 

uzkrāto amortizāciju un izdevumus 

(zaudējumus) no vērtības 

samazinājuma

Uzskaita izmaksu vērtībā, 

atskaitot izdevumus 

(zaudējumus) no vērtības 

samazinājuma

Amortizē tā 

lietderīgās 

lietošanas laikā

Katra pārskata perioda 

beigās novērtē, vai 

nepastāv vērtības 

samazināšanās 

pazīmes

Netiek amortizēts, tomēr katra 

pārskata perioda beigās 

aprēķina aktīva atgūstamo 

vērtību

Mācību apkopojums



Ilgtermiņa 

ieguldījumi

Vērtības 

samazināšanās
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Mācību apkopojums
Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi

Atbildīgā persona vai 

komisija izvērtē, vai 

nepastāv indikācijas vērtības 

samazinājumam

Dokumentācija par vērtības 

pazīmju izvērtējumu

Ja tiek konstatētas 

pazīmes, nosaka attiecīgā 

aktīva atgūstamo vērtību:

1) Patiesā vērtība vai

2) Lietošanas vērtība:
 Atjaunošanas izmaksu 

metode

 Amortizēto aizstāšanas 

izmaksu metode

 Pakalpojuma vienību 

metode

Dokumentācija par 

atgūstamās vērtības 

aprēķinu

Ja atgūstamā vērtība ir 

zemāka par aktīva 

uzskaites vērtību, atzīst 

vērtības samazinājumu.

Aktīvus bilancē norāda 

atlikušajā vērtībā:
=Sākotnējā vērtība –

nolietojums (amortizācija) –

vērtības samazinājums

Katra pārskata perioda beigās novērtē, vai nepastāv pazīmes, kas 

norāda uz būtisku aktīva vērtības samazinājumu:

Gadījumos, kad ir iespējams iegūt aktīva atgūstamo vērtību ar vienu metodi, kuras rezultātā aktīva 

atgūstamā vērtība pārsniedz tā uzskaites (atlikušo) vērtību, citu aktīva lietošanas vērtību neaprēķina 

un vērtības samazinājumu neveic

Mācību apkopojums
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Katra pārskata perioda beigās sagatavo ziņojumu par 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 aktīvu vērtības samazinājuma atzīšanai, izziņās norādot

informāciju par:

• Katru aktīvu, uz kuru attiecināms aprēķinātais vērtības 

samazinājums

• Atzīstamā vērtības samazinājuma apjomu

• Veicamos grāmatojumus, identificējot atsevišķi debeta un 

kredīta kontus

Mācību apkopojums
Sagatavojamā dokumentācija

Dokumentācijas sagatavošanas prasības attiecas arī uz gadījumu,

kad identificēta nepieciešamība norakstīt iepriekš atzītu aktīva

vērtības samazinājumu

Mācību apkopojums



Ieguldījuma 

īpašumi

Klasifikācija
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Mācību apkopojums
Klasifikācija

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;

 iznomāšanai pilnībā vai

daļēji vispārējā valdības

sektora struktūru ietvaros;

 gan funkciju

nodrošināšanai, gan

iznomāšanai ārpus

vispārējā valdības sektora

struktūrām.

Turējumā nodotie
pamatlīdzekļi

Valsts un pašvaldību
ilgtermiņa ieguldījumi, kas
nodoti turējumā, izņemot
nomā, kapitālsabiedrībām,
ostu pārvaldēm vai
atvasinātām publiskām
personām

Kontu grupa 1200 Kontu grupa 1600

Kontu grupa 1250

Turējumā nodotie
ieguldījuma īpašumi

Valsts un pašvaldību
ieguldījuma īpašumi, kuri
nodoti turējumā, izņemot
nomu, kapitālsabiedrībām,
ostu pārvaldēm vai
atvasinātām publiskām
personām

Kontu grupa 1550

Mācību apkopojums



11

Mācību apkopojums
Ieguldījuma īpašumi

Piemēri:

Pārskata periodā iegūta zeme, kurai nav noteikts lietošanas mērķis (nav pieņemts

lēmums par tās lietošanu)
Pārskata periodā biroja, ēka nodota operatīvajā nomā trešajai personai ārpus 
vispārējās valdības struktūru ietvariem

Līdz gada pārskata sagatavošanai izvērtē un pārskata gada beigās 

zemi vai būves uzskaita pamatlīdzekļu sastāvā, ja 

pārskata gadā tās tika:

 lietotas funkciju nodrošināšanai;

 iznomātas pilnībā vai daļēji vispārējā valdības sektora struktūru 

ietvaros;

 lietotas gan funkciju nodrošināšanai, gan iznomātas ārpus vispārējā 

valdības sektora struktūrām.

Pārējos gadījumos zemi vai būves klasificē ieguldījuma īpašumu 

sastāvā.

Mācību apkopojums
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Mācību apkopojums
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

Mācību apkopojums
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Mācību apkopojums
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

Mācību apkopojums



Bioloģiskie 

aktīvi 

Klasifikācija
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Vai aktīvu plānots 

izmantot ilgāk nekā 1 

gadu?

Vai aktīvu izmanto, lai  

ražotu preces, sniegtu 

pakalpojumus, nodrošinātu 

funkciju izpildi?

Vai aktīvu izmanto 

bioloģisko aktīvu 

lauksaimnieciskajā darbībā?

Jā

Nē

Nē

Pamatlīdzeklis Bioloģiskais aktīvs Krājumi

Bioloģiskā aktīva 

izvērtējums

Mācību apkopojums
Lēmumu koks – bioloģiskie aktīvi

Jā

Jā Vai aktīvs paredzēts 

zinātniskās pētniecības, 

izglītības, transporta, 

izklaides vai atpūtas 

mērķiem vai drošības un 

kontroles mērķiem?

Jā

Nē

Nē

Mācību apkopojums
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Mācību apkopojums
Bioloģiskā aktīva turpmākā novērtēšana

Pēc sākotnējās atzīšanas katra pārskata perioda beigās bioloģiskos aktīvus, kurus

paredzēts izmantot lauksaimnieciskajā darbībā, budžeta iestāde novērtē sekojoši:

• mežaudzes – Meža valsts reģistrā norādītajā pilnajā vērtībā;

• pārējos bioloģiskos aktīvus – patiesajā vērtībā, atskaitot atsavināšanas izmaksas.

Starpību starp bioloģiskā aktīva, kuru

paredzēts izmantot lauksaimnieciskajā

darbībā, uzskaites vērtību un patieso vērtību

pārskata perioda beigās atzīst pārskata

perioda pamatdarbības ieņēmumos vai

izdevumos.

Mācību apkopojums
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Mācību apkopojums
Bioloģiskā aktīva turpmākā novērtēšana

Mežaudzēm, kuras paredzētas zinātniskās pētniecības, izglītības, transporta,

izklaides vai atpūtas vai drošības un kontroles mērķiem un sākotnēji atzītas,

pamatojoties uz Meža valsts reģistra datiem:

 mežaudžu uzskaites vērtību aktualizē atbilstoši Meža valsts reģistrā norādītajai

pilnajai vērtībai, veicot meža inventarizāciju Meža likumā noteiktajā kārtībā;

 starpību atzīst pārskata perioda pamatdarbības ieņēmumos vai izdevumos;

 samazina atbilstoši budžeta iestādes grāmatvedības uzskaites kārtībā noteiktajai

metodei un starpību atzīst pārskata perioda pamatdarbības izdevumos.

Mācību apkopojums

https://likumi.lv/ta/id/2825-meza-likums


Līdzdalība 

asociētajās un 

radniecīgajās 

kapitālsabiedrībās

Turpmākā uzskaite
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Mācību apkopojums
Līdzdalība radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās

Iestāde nozīmē atbildīgo 

darbinieku vai komisiju

Paredz kārtību, kādā 

veidā iegūst datus no 

kapitālsabiedrības 

(auditētus vai 

neauditētus pārskatus)

Iestāde nosaka 

līdzdalības 

(ieguldījuma) vērtības 

izmaiņas pārskata 

perioda beigās, kas 

radušās 

kapitālsabiedrības 

pašu kapitālā no:
• izmaiņām peļņas vai 

zaudējumu aprēķinā

• izmaiņām rezervēs

Papildus izvērtē 

vērtības samazinājuma 

indikācijas un, to 

izpildes gadījumā, veic 

līdzdalības atgūstamās 

vērtības aprēķinu

Katra pārskata gada beigās līdzdalību radniecīgās un asociētās kapitālsabiedrības

kapitālā palielina vai samazina atbilstoši līdzdalības daļas vērtības izmaiņām

kapitālsabiedrības pašu kapitālā pārskata gadā, izmantojot kapitālsabiedrības

konsolidētajā gada pārskatā norādīto informāciju.

Mācību apkopojums



Krājumi

Bioloģisko aktīvu 

produktu sākotnējā 

atzīšana un turpmākā 

uzskaite
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Mācību apkopojums
Krājumi

Bioloģisko aktīvu produktus, kurus budžeta iestāde ieguvusi no saviem 

bioloģiskajiem aktīviem, uzskaita krājumu sastāvā un sākotnēji novērtē 

patiesajā vērtībā, atskaitot atsavināšanas izmaksas, krājumu 

iegūšanas dienā 

Krājumu ražošanas pašizmaksu aprēķina, summējot izejvielu un materiālu 

izlietojumu atbilstoši iegādes izmaksām un saražoto krājumu vienībām

Mācību apkopojums



Naudas līdzekļi

Nauda un naudas 

ekvivalenti
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Mācību apkopojums
Vispārējās definīcijas par naudas līdzekļiem

Nauda ietver:

 naudu kasē (skaidrā nauda);

 nauda norēķinu kontos; 

 noguldījumi pēc pieprasījuma.

Naudas ekvivalenti:

 noguldījumi ar augstu likviditāti, kuru

sākotnējais termiņš nepārsniedz 90 dienas

 kuri ir viegli pārvēršami noteiktās naudas

summās un kuru vērtības izmaiņu risks ir

neliels.

Mācību apkopojums



Darījumi ārvalstu 

valūtā
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Mācību apkopojums
Darījumi ārvalstu valūtā

Ja, izdarot galīgo norēķinu par katru komandējumu vai darba braucienu, darbiniekam

izsniegtā summa neatbilst veiktajiem komandējuma vai darba brauciena izdevumiem

(avansā saņemtā summa ir lielāka vai mazāka par komandējuma vai darba brauciena

izdevumiem),

budžeta iestāde avansa norēķiniem par komandējumu piemēro:

 valūtas maiņas attaisnojuma dokumentā norādīto valūtas kursu vai,

 ja šāda attaisnojuma dokumenta nav, grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas

kursu dienā, kad darbinieks veic norēķinus ar institūciju par komandējuma vai darba

brauciena izdevumiem.

Mācību apkopojums



Noma

Finanšu nomas 

klasifikācija
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Mācību apkopojums
Nomas klasifikācijas būtība

Nomu klasificē kā finanšu nomu, ja:

1) ar to pēc būtības nodod nomniekam visus
īpašuma tiesībām raksturīgos riskus un
atlīdzības, neņemot vērā īpašuma tiesību
nodošanu, un

2) tā atbilst vismaz vienam no Ministru kabineta
noteikumos noteiktajiem kritērijiem.

Mācību apkopojums
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Mācību apkopojums
Nomas līgumu klasifikācija

Finanšu noma

Vai atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem?
a) nomātā aktīva īpašuma tiesības tiks nodotas nomniekam līdz nomas termiņa

beigām;

b) nomniekam ir iespēja nopirkt aktīvu par cenu, kas datumā, kad šo iespēju varēs

izmantot, būtu pietiekami zemāka par aktīva patieso vērtību, lai nomas

uzsākšanas datumā pastāvētu pamatota noteiktība, ka nomnieks šo iespēju

izmantos;

c) nomas termiņš ir vismaz 75 procenti no aktīva saimnieciskās izmantošanas

laika, kurā no aktīva viens vai vairāki lietotāji var gūt saimnieciskos labumus vai

to izmantot funkciju izpildei pat tad, ja īpašuma tiesības netiek nodotas;

d) minimālo nomas maksājumu pašreizējā vērtība nomas uzsākšanas datumā ir

vismaz 90 procenti no iznomātā aktīva patiesās vērtības;

e) iznomātie aktīvi ir tik specifiski, ka tos, būtiski nepārveidojot, var lietot tikai

nomnieks.

Finanšu noma vai 

operatīvā noma?

Klasifikāciju nosaka darījumu

būtība, nevis līguma juridiskā

forma

Jā

Nē

Operatīvā noma

Mācību apkopojums
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Uzkrājumi

Pašreizējās vērtības 

aprēķināšana
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Mācību apkopojums

Uzkrājumi

Uzkrājumu pašreizējās vērtības noteikšana

► Uzkrājumus pārskata vismaz reizi pārskata gadā un to vērtību koriģē atbilstoši 

pašreizējai visticamākai aplēsei pārskata periodā:

► atzīstot pārējos izdevumus un palielinot uzkrājumu vērtību, ja pienākuma 

izpildei būs nepieciešams lielāks resursu izlietojums;

► atzīstot pārējos ieņēmumus un samazinot uzkrājumus, ja pienākuma izpildei 

būs nepieciešams mazāks resursu izlietojums vai šāda pienākuma vairs nav. 

Korekciju veic vienīgi par tādu summu, par kādu uzkrājumi bija sākotnēji atzīti.

Uzkrājumu pašreizējās vērtības aprēķināšanai lieto Valsts
kases tīmekļvietnē publicēto atbilstošo diskonta likmi, ja
maksājums paredzēts vēlāk nekā gadu pēc bilances datuma

Kādu likmi izmantot nākamajā pārskata periodā?

Mācību apkopojums
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Mācību apkopojums

Praktisks piemērs

Piemērs - uzkrājumu pašreizējās vērtības noteikšana:

2019.gadā iestādes darbības rezultātā, izmantojot konkrētu aktīvu,

tiek nodarīts kaitējums videi. Saskaņā ar normatīvo aktu (lēmumu)

iestādei 5 gadu laikā jānovērš vides kaitējums. Iestāde ir pieņēmusi

lēmumu likvidēt kaitējumu piektā gada beigās. Aplēstās izmaksas

piektā gada beigās 200 000,00 EUR.

Iestāde, izmantojot Valsts kases interneta vietnē publicēto
diskonta likmi attiecīgajam laika periodam (5 gadiem), nosaka
uzkrājumu pašreizējo vērtību.

Piemērā izmantota sākotnējā diskonta likme 12%.

Mācību apkopojums
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Atrisinājums:

Mācību apkopojums
Praktisks piemērs

Uzkrājumu (paredzamo izmaksu) pašreizējās vērtības aprēķins:

Gads Pašreizējā 

uzkrājuma vērtība 

pārskata gadā

(12%)

Procentu izdevumu

(uzkrājuma 

pieaugums)*

Pašreizējā uzkrājuma 

vērtība n+1 gadā

(14%)

Diskonta likmes izmaiņu 

ietekme (izdevumi), EUR

0 113 485.37 EUR -

1 127 103.62 EUR 13 618.24 EUR 118 416.06 EUR -8 687.56 EUR

2 142 356.05 EUR 15 252.43 EUR

3 159 438.78 EUR 17 082.73 EUR

4 178 571.43 EUR 19 132.65 EUR

5 200 000.00 EUR 21 428.57 EUR

*uzkrājuma pieaugums = pašreizējā uzkrājuma vērtība pārskata gadā – pašreizējā uzkrājuma vērtība

iepriekšējā pārskata gadā

Mācību apkopojums



Saistības pret 

darbiniekiem

Saistības pret 

darbiniekiem pēc 

darba attiecību 

izbeigšanas
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Mācību apkopojums
Saistības pret darbiniekiem pēc darba attiecību izbeigšanas

Ja personai vienlaikus ir tiesības uz šajā pantā noteikto pabalstu un
invaliditātes pensiju, vecuma pensiju vai atlīdzību par darbspēju zaudējumu,
tad izmaksā to pabalsta daļu, kas pārsniedz attiecīgi invaliditātes pensijas,
vecuma pensijas vai atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēru.

Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums 15.1

pants nosaka, ka
Tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā (turpmāk — pabalsts) ir 

personai, kura pēc 1990.gada 4.maija bijusi pilsētas domes, vēlētas rajona padomes, novada domes 

vai pagasta padomes:

1) priekšsēdētājs divus sasaukumus vienā pašvaldībā;

2)  priekšsēdētājs vienā pašvaldībā vienu sasaukumu un priekšsēdētāja vietnieks, kurš ieņēmis algotu 

amatu, šajā pašvaldībā citu sasaukumu;

3) priekšsēdētāja vietnieks, kurš ieņēmis algotu amatu, vienā pašvaldībā divus sasaukumus;

4)  priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks vienā pašvaldībā vienu sasaukumu un priekšsēdētājs 

vai priekšsēdētāja vietnieks tādas pašvaldības domes darbības laikā, kura izveidojusies, attiecīgajai 

pašvaldībai apvienojoties ar citu pašvaldību;

5) priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks vienā pašvaldībā vienu sasaukumu un priekšsēdētājs 

vai priekšsēdētāja vietnieks vienu sasaukumu šajā pašvaldībā līdz dienai, kad tā apvienojusies ar citu 

pašvaldību.

Mācību apkopojums
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Mācību apkopojums
Praktisks piemērs

Kādā apmērā pašvaldībai jāveic uzkrājumi pabalstu
izmaksai bijušajam novada dome priekšsēdētājam?

Katru mēnesi pašvaldība izmaksā bijušajam novada domes priekšsēdētājam to 

pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensija apmēru. Izmaksa atbilst  

Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1

panta nosacījumiem. 2019.gadā beigās pašvaldība ir apkopojusi sekojošo 

informāciju:

► Priekšsēdētāja vecuma pensijas apmērs ir  600,00 EUR

► Minimālā alga  ir 430,00 EUR 

► Izmaksājamā pabalsta apmērs ik mēnesi 260,00 EUR (430,00 x 2 – 600,00)

► Priekšsēdētāja vecums ir 88 gadi

► Valsts kases tīmekļa vietnē publicētā diskonta likme uzkrājumiem ir 1,7%

Mācību apkopojums
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Mācību apkopojums
Praktisks piemērs - Atrisinājums

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__iedz__muza_ilg/PMG
020.px/table/tableViewLayout2/?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-
aa650d3e2ce0

Informācija no Centrālās statistikas pārvaldes datubāzes «Paredzamais mūža

ilgums gados un mūža ilguma rādītāji»:

PAREDZAMAIS MŪŽA ILGUMS PĒC VECUMA UN DZIMUMA

2018

Vīrieši Sievietes

60 16,9 22,9

65 13,9 18,8

70 11,3 15,0

75 9,0 11,5

80 6,7 8,3

85 4,9 5,7

90 3,4 4,0

Mācību apkopojums
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Mācību apkopojums
Praktisks piemērs - Atrisinājums

Aprēķinātais mūža ilgums bijušajam priekšsēdētājam ir 4,0 gadi

Detalizēti aprēķini par paredzamo mūža ilgumu:

Vecums Paredzamais 

mūža ilgums 

saskaņā ar 

3.tabulā sniegto 

informāciju (gadi)

Aprēķinātais 

paredzamais 

mūža ilgums 

(gadi)

Aprēķini 

(3.ailes formulas atšifrējums)

1 2 3 4

85 4,9 4,9 4,9+(3,4 – 4,9)/5*0=4,9

86 4,6 4,9+(3,4 – 4,9)/5*1=4,6

87 4,3 4,9+(3,4 – 4,9)/5*2=4,3

88 4,0 4,9+(3,4 – 4,9)/5*3=4,0

89 3,7 4,9+(3,4 – 4,9)/5*4=3,7

90 3,4 3,4 4,9+(3,4 – 4,9)/5*5=3,4

Mācību apkopojums
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Mācību apkopojums
Praktisks piemērs - Atrisinājums

► Saistību pret darbiniekiem pēc darba attiecību izbeigšanas aprēķinā

budžeta iestāde izmanto sekojošus pieņēmumus:

1. Pabalsta apmērs
260,00 EUR/mēnesī 

3 120,00 EUR/gadā

2.
Paredzamais mūža ilgums pēc 

vecuma un dzimuma
4,0 gadi

3.

Valsts kases mājas lapā publicētā 

diskonta likme, lai noteiktu saistību 

pašreizējo vērtību

1,7%

Mācību apkopojums
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Mācību apkopojums
Praktisks piemērs - Atrisinājums

► Budžeta iestāde veic pienākuma pašreizējās vērtības aprēķinu, nosakot

saistību (uzkrājumu) kopējo apmēru pārskata datumā un to diskontējot ar

diskonta likmi:

Paredzamais 

mūža ilgums, 

gadi

Gads, uz kuru attiecas 

saistības pret 

darbiniekiem pēc darba 

attiecību izbeigšanas

Saistību 

apmērs 

gadā, EUR

Diskonta faktors 

(1/(1+1,7%)^gads pēc 

kārtas)

Diskontētais saistību 

apmērs uz 31.12.2019.

1 2 3 4 5=3 x 4

1 2020 3 120,00 0,9833 3 067,85 

2 2021 3 120,00 0,9668 3 016,57 

3 2022 3 120,00 0,9507 2 966,14 

4 2023 3 120,00 0,9348 2 916,56 

Kopā saistību apmērs uz 31.12.2019. 11 967,11 

Mācību apkopojums
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Mācību apkopojums
Praktisks piemērs - Atrisinājums

► 2019.gada pārskata datumā pašvaldība veic grāmatojumu, atzīstot

pārskata perioda pārējos izdevumus un uzkrājumus:

► Katra pārskata gada beigās pašvaldība pārskata aprēķinā izmantotās

aplēses un pārrēķina uzkrājumu apmēru:

► Izmaiņas, kas saistās ar aplēšu izmaiņām, tiek grāmatotas pārējos izdevumos

► Uzkrājumu pieaugums, kas saistās ar diskonta gadu samazinājumu, tiek

grāmatots pārējos finanšu izdevumos

D 8660 Izdevumi uzkrājumu veidošanai 11 967,11 EUR

K 4000 Uzkrājumi 11 967,11 EUR

Mācību apkopojums
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Mācību apkopojums
Finanšu instrumentu klasifikācija

Finanšu aktīvi

► Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu 

aktīvi

► Līdz termiņa beigām turētie 

ieguldījumi

► Aizdevumi un prasības

► Pārdošanai pieejamie finanšu 

aktīvi

Finanšu 

instrumenti

Finanšu saistības

► Patiesajā vērtībā novērtētas finanšu 

saistības

► Pārējās finanšu saistības

Atvasināti finanšu instrumenti

Budžeta iestāde katra pārskata perioda beigās izvērtē finanšu instrumenta 

klasifikāciju atbilstoši to kategorijām.

Finanšu instrumentu kategorijas noteiktas Ministru kabineta 
noteikumu Nr.87 3.pielikumā

Mācību apkopojums
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Katra pārskata perioda beigās finanšu aktīvus uzskaita un novērtē šādi:

Finanšu 

aktīvs

Sākotnējā 

atzīšana

Turpmākā 

novērtēšana

Patiesās vērtības 

izmaiņas atzīst

Procentu 

ieņēmumus 

atzīst

Izdevumus no 

vērtības 

samazinājuma 

atzīst

Patiesajā 

vērtībā 

novērtētie 

finanšu aktīvi

Patiesajā 

vērtībā

Patiesajā 

vērtībā

Pārskata perioda 

finanšu ieņēmumos 

vai izdevumos

Pārskata 

perioda 

finanšu 

ieņēmumos 

n/a

Līdz termiņa 

beigām turētie 

ieguldījumi Amortizētajā 

vērtībā

n/a Pārskata 

perioda finanšu 

izdevumos

Aizdevumi un 

prasības 

n/a 

Pārdošanai 

pieejami 

finanšu aktīvi

Patiesajā 

vērtībā

Pašu kapitālā –

finanšu instrumentu 

patiesās vērtības 

rezervē

Mācību apkopojums

Mācību apkopojums
Finanšu instrumentu klasifikācija

392. Pārdošanai pieejama finanšu aktīva (nekotēta pašu kapitāla instrumenta, ja budžeta iestādei pieder mazāk 
par 20 procentiem balsstiesību attiecīgajā kapitālsabiedrībā, vai atvasinātā finanšu instrumenta, kas saistīts ar 
šādu nekotētu pašu kapitāla instrumentu un par kuru veicams norēķins ar šāda nekotēta pašu kapitāla 
instrumenta piegādi) uzskaitei lieto izmaksu metodi, ja tā patieso vērtību nevar ticami novērtēt.



Publiskās un 

privātās 

partnerības 

darījumu uzskaite
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Mācību apkopojums

Divi modeļi

Izšķir divus modeļus, kādā veidā tiek uzskaitītas saistības attiecībā uz 

publiskās un privātās partnerības darījumiem:

1. finanšu saistību 

modelis

ja budžeta iestāde veic 

vairākus maksājumus 

privātajam partnerim par 

aktīva būvniecību vai 

esoša aktīva uzlabojumu;

2. privātajam partnerim piešķirto 

tiesību modelis

ja budžeta iestāde piešķir 

privātajam partnerim citāda veida 

atlīdzību par aktīva būvniecību 

vai esoša aktīva uzlabojumu. 

Piemēram, budžeta iestāde var 

piešķirt privātajam partnerim piekļuvi 

kādam citam ieņēmumus nesošam 

aktīvam.

Iespējamas situācijas, kad atlīdzība privātajam partnerim ir kombinēta: 

• gan veicot maksājumus, 

• gan piešķirot tiesības gūt ieņēmumus no  partnerības aktīva vai cita ieņēmumus nesoša 

budžeta iestādes aktīva.

Mācību apkopojums
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Mācību apkopojums
Grāmatvedības uzskaites principi, aplēses, kļūdas

Aplēses maiņa Perspektīvi

Grāmatvedības 

uzskaites principu 

maiņa

Retrospektīvi

Iepriekšējo periodu 

kļūdas (būtiskas)
Retrospektīvi

Mācību apkopojums
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Mācību apkopojums
Gada pārskats

Vadības 

ziņojums

Finanšu 

pārskats

Budžeta 

izpildes 

pārskats

Gada 

pārskats 

kā vienots 

kopums 

sastāv no

4 Naudas plūsmas pārskata

2 Pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem

Finanšu pārskata pielikuma, kas sastāv no:

Grāmatvedības uzskaites principu apraksta

5

5.1.

Pārskata par finansiālo stāvokli (bilance)1

3 Pašu kapitāla izmaiņu pārskata

Gada pārskata sagatavošanas principu apraksta5.2.

Finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas apraksta5.3.

Finanšu pārskata posteņu strukturizēta skaidrojuma5.4.

Mācību apkopojums
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Mācību apkopojums
Gada pārskata sagatavošana

► Sagatavojot 2019. gada pārskatu, tā pielikumā nenorāda

salīdzinošo informāciju par iepriekšējo pārskata gadu un

informāciju par grāmatvedības aplēses maiņu un tās

ietekmi.

► Sagatavojot 2019. gada pārskatu, ePārskatos sniedz

informāciju par kontu pārklasifikāciju atbilstoši Ministru

kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumos Nr.87

“Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 4.

pielikumā noteiktajai struktūrai, norādot pārklasifikācijas

atbilstošos skaitļus.

Mācību apkopojums
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