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

Nomas uzskaite

Mācības par grāmatvedības uzskaiti un 

pārskatu sagatavošanu



2

Ievads
Nomas uzskaite

Nr. Tēma

1 Definīcija

2 Nomas klasifikācija, praktiski piemēri

3 Operatīvās nomas uzskaite: no nomnieka un 

iznomātāja puses

4 Finanšu nomas uzskaite: no nomnieka un 

iznomātāja puses

5 Informācijas uzrādīšana

Nomas uzskaite



Definīcijas1
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Definīcija
Nomas definīcija

Nomas uzskaite

Noma ir līgums, ar kuru
iznomātājs par vienu vai
vairākiem nomas maksājumiem
nodod nomniekam tiesības
lietot aktīvu līgumā noteiktu
laika periodu.



Nomas 

klasifikācija

Praktiski piemēri

2
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Nomas klasifikācija
Klasifikācijas būtība

Ilgtermiņa ieguldījumu nomu klasificē atbilstoši iznomātā
aktīva īpašuma tiesībām raksturīgo risku un atlīdzības
sadalījumam starp iznomātāju un nomnieku.

Klasifikāciju nosaka darījuma būtība, nevis līguma
juridiskā forma.

Nomas uzskaite

Nomu klasificē kā finanšu nomu (līzingu) vai 
operatīvo nomu. 
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Nomas klasifikācija
Finanšu un operatīvā noma

Noma

Operatīvā noma

Noma, kas nav finanšu noma un 

kas būtībā nenodod nomniekam 

visus aktīva īpašuma tiesībām 

raksturīgos riskus un atlīdzības.

Finanšu noma (līzings)

Noma, kas būtībā nodod 

nomniekam visus aktīva 

īpašuma tiesībām raksturīgos 

riskus un atlīdzības. Īpašuma 

tiesības var tikt vai netikt 

nodotas

Nomas uzskaite
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Nomas klasifikācija
Finanšu nomas klasifikācija

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.

Nomas uzskaite
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Nomas klasifikācija
Nomas līgumu klasifikācija

Nomas uzskaite

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
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Nomas klasifikācija
Nomas uzsākšanas datums

Nomu klasificē nomas uzsākšanas – nomas līguma vai cita tiesību 

akta parakstīšanas datumā, ņemot vērā līdz nomas termiņa sākumam 

veiktos grozījumus līgumā. 

Nomas uzskaite

Nomas uzsākšanas datums ir agrākais

no diviem šādiem datumiem:
• nomas līguma parakstīšanas datums;

• cita tiesību akta datums, ar kuru puses

apņēmušās pildīt galvenos nomas

noteikumus.
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Nomas klasifikācija
Nomas termiņš un tā sākums

Nomas uzskaite

Nomas termiņa sākums ir datums, no

kura nomnieks ir tiesīgs lietot nomāto

aktīvu. Tas ir nomas sākotnējās atzīšanas

datums (t.i., nomas aktīvu, saistību, kā arī

nomas ieņēmumu vai izdevumu atzīšanas

datums).

Nomas termiņš ir periods, uz kuru nomnieks ir

noslēdzis līgumu par aktīvu nomu, kā arī visi

turpmākie termiņi, kuros nomniekam ir iespēja

turpināt aktīva nomu ar vai bez turpmākajiem

maksājumiem, ja nomas uzsākšanas datumā ir

pietiekams pamats uzskatīt, ka nomnieks šādu

iespēju izmantos.
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Nomas klasifikācija
Atšķirība starp lietderīgās lietošanas laiku un saimnieciskās 
izmantošanas laiku

Nomas uzskaite

• laika periods, kurā sagaidāms, ka no aktīva 

varēs gūt saimnieciskos labumus viens vai 

vairāki lietotāji;

• laika periods, kurā tiek iegūts ražošanas vai 

līdzīgu vienību skaits, ko no aktīva plāno iegūt 

viens vai vairāki lietotāji.

Saimnieciskās izmantošanas laiks 

ir viens no zemāk minētajiem:

• laika periods, kurā paredzēts izmantot aktīvu;

• laika periods, kurā sagaidāms, ka no aktīva 

budžeta iestāde varēs gūt saimnieciskos 

labumus.

Lietderīgās lietošanas laiks ir 

viens no zemāk minētajiem:

Saimnieciskās izmantošanas laiks ir kopējais sagaidāmais aktīva 

izmantošanas laiks.
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Kā klasificēt nomas līgumu?

Atbilde:

Tā kā līguma termiņš ir 80% no pamatlīdzekļa saimnieciskās

lietošanas laika, tad noma tiek klasificēta kā finanšu noma.

1.Piemērs

Budžeta iestāde noslēdz nomas līgumu ar termiņu 4 gadi par pamatlīdzekļa

lietošanu. Pēc budžeta iestādes aplēsēm saimnieciskās izmantošanas laiks

attiecīgajam pamatlīdzeklim ir 5 gadi.

Nomas klasifikācija
Praktiskais piemērs Nr. 1 - nomas klasifikācija
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Kā klasificēt nomas līgumu?

Atbilde:

Tā kā nomas termiņa beigās budžeta iestādei būs iespēja iegādāties

nomāto automašīnu par pietiekami zemāku cenu nekā automašīnas

patiesā vērtība un nomas sākumā budžeta iestāde paredz izmantot šo

iespēju, tad noma tiek klasificēta kā finanšu noma.

2.Piemērs

Budžeta iestāde nomā automašīnu ar termiņu 5 gadi. Līgumā ir teikts, ka

automašīnas vērtība pēc 5 gadiem būs 10 000,00 EUR un līgumā atrunāts, ka

budžeta iestādei būs iespēja iegādāties automašīnu par 7 000,00 EUR. Budžeta

iestāde ir apņēmusies nomas termiņa beigās nomāto automašīnu iegādāties un

turpināt izmantot.

Nomas klasifikācija
Praktiskais piemērs Nr. 2 - nomas klasifikācija
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Kā klasificēt nomas līgumu?

Atbilde:

Ņemot vērā iznomātā aktīva specifiku, nomas

līgums tiek uzskatīts par finanšu nomas līgumu.

3.Piemērs

Budžeta iestāde (slimnīca) nomā diagnostikas iekārtu. Iekārta var darboties tikai

tad, ja tā ir specifiski pielāgota un savienota ar citu budžeta iestādes aprīkojumu,

piemēram, serveri vai datoru. Šī iemesla pēc iekārtas lietošana nomniekam ir

iespējama tikai pēc speciāla iekārtu pielāgojuma.

Nomas klasifikācija
Praktiskais piemērs Nr.3 - nomas klasifikācija
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Nomas klasifikācija
Klasifikācijas specifiskie jautājumi

 Ja nomu klasificē par finanšu nomu, iznomātājs un nomnieks nomas

uzsākšanas datumā attiecīgi nosaka nomas termiņa sākumā atzīstamos

aktīvus, saistības, ieņēmumus, izdevumus.

 Nomu klasificē kā operatīvo nomu, ja tā pēc būtības nenodod nomniekam

visus īpašuma tiesībām raksturīgos riskus un atlīdzības, arī tad, ja pastāv

finanšu nomas kritēriji.

 Aktīvus, kas iegūti operatīvās nomas ietvaros, uzskaita zembilancē atbilstoši

nomas līgumā vai komisijas vai speciālista noteiktajai vērtībai.

Nomas uzskaite



17

Ja nomas līgums ietver gan zemes, gan būvju nomu, nomu klasificē

atsevišķi šādā kārtībā:

1) Būvju nomu klasificē saskaņā ar nomas kritērijiem;

2) Zemes nomai veic sekojošu izvērtējumu:
 aprēķina līgumā noteiktos minimālos nomas maksājumus;

 minimālo nomas maksājumu summu sadala proporcionāli zemes un būvju patiesajai vērtībai 

nomas uzsākšanas datumā;

 diskontē zemes un būvju minimālo nomas maksājumu proporcionāli attiecināto daļu, 

piemērojot nomas līgumā ietverto procentu likmi;

Nomas uzskaite

Nomas klasifikācija
Zemju un būvju nomas klasifikācija
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Zemes nomas klasifikācija: (turpinājums):

 salīdzina zemes proporcionāli sadalīto minimālo nomas maksājumu diskontēto

vērtību (zemes vērtība) ar līguma kopējo minimālo nomas maksājumu diskontēto

vērtību (līguma vērtība) un ja:

zemes vērtība<līguma vērtība par 10% => zemes nomu klasificē tāpat kā būvju 

nomu;

zemes vērtība>līguma vērtība virs 10% => zemes nomu klasificē, izvērtējot 

finanšu nomas kritērijus. 

Nomas klasifikācija
Zemju un būvju nomas klasifikācija

Nomas uzskaite

Par zemes saimnieciskās izmantošanas laiku pieņem būvju 

saimnieciskās izmantošanas laiku.



Operatīvās nomas 

uzskaite: no 

nomnieka un 

iznomātāja puses 

Praktiski piemēri

3
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Operatīvās nomas maksājumus (izņemot pakalpojumu 

izmaksas, piemēram, apdrošināšanas izmaksas un 

nomātā aktīva uzturēšanas izmaksas) atzīst kā 

pamatdarbības izdevumus lineāri nomas termiņa laikā.

Operatīvās nomas uzskaite: no nomnieka puses
Nomas maksājumu atzīšana

Nomas uzskaite



21 Nomas uzskaite

Operatīvās nomas uzskaite: no nomnieka puses
Izdevumu atzīšana

Ja operatīvās nomas ņēmējs saskaņā ar līgumu veic ikmēneša

nomas maksājumus, izdevumus atzīst periodā, kad saņemts

nomas pakalpojums, vai saskaņā ar līguma nosacījumiem, veicot

sekojošu grāmatojumu:

D 7000* Pamatdarbības izdevumi

K 5316 Īstermiņa saistības par operatīvo nomu 

*budžeta iestāde izstrādā kontu plānu pamatdarbības izdevumu uzskaitei
atbilstoši budžeta izdevumu ekonomisko kategoriju klasifikācijai
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īstenojas kāda iespējama situācija, kuras īstenošanās

varbūtība bijusi neliela;

ir iznomātāja atļauja;

nomnieks uzsāk jaunu nomu ar to pašu iznomātāju par to

pašu vai līdzvērtīgu aktīvu;

nomnieks samaksā tādu papildu summu, ka jau nomas

sākumā pastāv pamatota noteiktība, ka noma turpināsies.

Operatīvās nomas uzskaite: no nomnieka puses
Neatceļamā noma

Nomas uzskaite

Nākotnes operatīvās nomas maksājumus neatceļamās

nomas apmērā uzskaita zembilancē. Neatceļamā noma šo

noteikumu izpratnē ir noma, kuru var atcelt tikai, ja:
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Piemēra nosacījumi:

Budžeta iestāde 02.01.2019 noslēdz operatīvās nomas līgumu par

mikroskopa nomu. Nomas termiņš 3 gadi, nomas maksa 950,00 EUR

gadā. Saskaņā ar līgumu budžeta iestāde veic nomas maksājumus

vienu reizi gada beigās. Piemērā tiek pieņemts, ka budžeta iestāde

izdevumus atzīst gada beigās. Budžeta iestāde nav PVN maksātājs.

Nomas uzskaite

Kā budžeta iestāde atzīst 

nomas izdevumus?

Operatīvās nomas uzskaite: no nomnieka puses
Praktisks piemērs Nr. 4
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Budžeta iestāde veic sekojošus grāmatojumus atbilstošajā

pārskata periodā:

 Pārskata perioda beigās grāmatojums, atzīstot operatīvās nomas

izdevumus

 Grāmatojums, veicot operatīvās nomas maksājumu

D 7000* Pamatdarbības izdevumi 950,00 EUR

K 5316 Īstermiņa saistības par operatīvo nomu 950,00 EUR

D 5316 Īstermiņa saistības par operatīvo nomu 950,00 EUR

K 2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs 950,00 EUR

Nomas uzskaite

*budžeta iestāde izstrādā kontu plānu pamatdarbības izdevumu uzskaitei atbilstoši budžeta
izdevumu ekonomisko kategoriju klasifikācijai

Operatīvās nomas uzskaite: no nomnieka puses
Piemērs Nr. 4 – atrisinājums
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Operatīvās nomas uzskaite: no iznomātāja puses
Ieņēmumu no nomas atzīšana

Nomas uzskaite

Iznomātājs operatīvajā nomā iznomāto aktīvu klasificē

atbilstoši aktīva veidam (piemēram, transportlīdzeklis).

Zemi un būves, kā arī to neatņemamas sastāvdaļas

klasificē ieguldījumu īpašumu vai pamatlīdzekļu sastāvā

atbilstoši ieguldījumu īpašumu un pamatlīdzekļu

klasifikācijas prasībām.

Iznomātājs operatīvās nomas ieņēmumus atzīst kā

pārskata perioda pamatdarbības ieņēmumus lineāri

nomas termiņa laikā.
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Ja iznomātājs saskaņā ar līgumu saņem ikmēneša nomas

maksājumus, ieņēmumus atzīst periodā, kad sniegts nomas

pakalpojums, vai saskaņā ar līguma nosacījumiem, veicot sekojošu

grāmatojumu:

Operatīvās nomas uzskaite: no iznomātāja puses
Ieņēmumu no nomas atzīšana

D 2316 Prasības par operatīvo nomu

K 6000* Pamatdarbības ieņēmumi

Nomas uzskaite

*budžeta iestāde izstrādā kontu plānu pamatdarbības ieņēmumu
uzskaitei atbilstoši budžeta ieņēmumu ekonomisko kategoriju
klasifikācijai
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Operatīvās nomas uzskaite: no iznomātāja puses
Izmaksu atzīšana

Nomas uzskaite

Izmaksas, tai skaitā nolietojuma izmaksas, kas rodas, gūstot nomas

ieņēmumus, atzīst pamatdarbības izdevumos to rašanās laikā:
D 7000* Pamatdarbības izdevumi

K 1290 Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums un vērtības samazinājums

vai

K 1490 Ieguldījumu īpašumu uzkrātais nolietojums un vērtības 

samazinājums

* budžeta iestāde izstrādā kontu plānu pamatdarbības izdevumu uzskaitei atbilstoši budžeta izdevumu
ekonomisko kategoriju klasifikācijai
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Operatīvās nomas uzskaite: no iznomātāja puses
Operatīvās nomas uzskaite no iznomātāja puses

Nomas uzskaite

Nomas ieņēmumus (izņemot ieņēmumus no sniegtajiem

pakalpojumiem, piemēram, iznomātā aktīva apdrošināšanu un

uzturēšanu) nomas termiņa laikā atzīst pēc lineārās metodes pat tad,

ja ieņēmumus nesaņem pēc šīs metodes.
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Operatīvās nomas uzskaite: no iznomātāja puses
Operatīvās nomas uzskaite no iznomātāja puses

Nomas uzskaite

29

Iznomātāja sākotnējās 

tiešās izmaksas, kas 

radušās sakarā ar 

vienošanos par nomu, 

atzīst aktīva atsevišķā 

postenī (nākamo periodu 

izdevumi) un atzīst 

izdevumus nomas termiņa 

laikā uz tādiem pašiem 

nosacījumiem, kā atzīst 

nomas ienākumus.

Iznomātājiem aktīviem 

piemēro tādus pašus 

nolietojuma vai 

amortizācijas 

aprēķināšanas principus, 

kādi ir noteikti citiem 

līdzīgiem budžeta iestādes 

aktīviem.

Lai noteiktu, vai iznomātā 

aktīva vērtība nav 

samazinājusies, budžeta 

iestāde veic vērtības 

samazināšanās pārbaudes 

pārskata gada beigās.

31 2
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Kādas darbības budžeta

iestādei jāveic?

Piemērs:

Budžeta iestāde 02.01.2019 iegādājas mikroskopu par vērtību 5 000,00 EUR, ar

lietderīgās lietošanas laiku 5 gadi, un tajā pašā datumā noslēdz operatīvās nomas

līgumu ar citu iestādi par mikroskopa iznomāšanu. Nomas līguma termiņš trīs gadi,

ar nomas maksu 950,00 EUR gadā.

Nomas uzskaite

Operatīvās nomas uzskaite: no iznomātāja puses
Praktisks piemērs Nr. 5
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Budžeta iestāde veic sekojošus grāmatojumus 2019.gadā:

 Iegādātā mikroskopa sākotnējā atzīšana 2019. gada 2. janvārī

 2019. gada beigās grāmatojums, atzīstot aprēķināto nolietojumu par periodu:

 2019. gada beigās grāmatojums, atzīstot nomas ieņēmumus

 2019. gada beigās grāmatojums, saņemot  maksājumu par operatīvo nomu

D 1230 Pārējie pamatlīdzekļi 5 000,00 EUR

K 5311 Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 5 000,00 EUR

D 7000 Pamatdarbības izdevumi 916,66 EUR

K 1293 Pārējo pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums 

(5 000,00/60*11) 916,66 EUR

D 2316 Prasības par operatīvo nomu 950,00 EUR

K 6000 Pamatdarbības ieņēmumi 950,00 EUR

D 2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs 950,00 EUR

K 2316 Prasības par operatīvo nomu 950,00 EUR

Nomas uzskaite

Operatīvās nomas uzskaite: no iznomātāja puses
Piemērs Nr. 5 - atrisinājums
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Budžeta iestāde veic sekojošus grāmatojumus 2020.gadā:

 2020. gada beigās grāmatojums, atzīstot aprēķināto nolietojumu par 

periodu:

 2020. gada beigās grāmatojums, atzīstot nomas ieņēmumus

 2020. gada beigās grāmatojums, saņemot maksājumu par operatīvo nomu

D 7000 Pamatdarbības izdevumi 1 000,00 EUR

K 1293 Pārējo pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums 

(5 000,00/60*12) 1 000,00 EUR

D 2316 Prasības par operatīvo nomu 950,00 EUR

K 6000 Pamatdarbības ieņēmumi 950,00 EUR

D 2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs 950,00 EUR

K 2316 Prasības par operatīvo nomu 950,00 EUR

Nomas uzskaite

Operatīvās nomas uzskaite: no iznomātāja puses
Piemērs Nr. 5 - atrisinājums
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Budžeta iestāde veic sekojošus grāmatojumus 2021.-2022.gadā:

 2021. gada beigās grāmatojums, atzīstot aprēķināto nolietojumu par periodu:

 2021. gada beigās grāmatojums, atzīstot nomas ieņēmumus

 2021. gada beigās grāmatojums saņemot maksājumu par operatīvo nomu

 2022. gada janvārī grāmatojums, atzīstot aprēķināto nolietojumu par periodu:

D 7000 Pamatdarbības izdevumi 1 000,00 EUR

K 1293 Pārējo pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums 

(5 000,00/36*12)

1 000,00 EUR

D 2316 Prasības par operatīvo omu 950,00 EUR

K 6000 Pamatdarbības ieņēmumi 950,00 EUR

D 2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs 950,00 EUR

K 2316 Prasības par operatīvo nomu 950,00 EUR

D 7000 Pamatdarbības izdevumi 1 000,00 EUR

K 1293 Pārējo pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums 

(5 000,00/36*12)

1 000,00 EUR

Nomas uzskaite

Operatīvās nomas uzskaite: no iznomātāja puses
Piemērs Nr. 5 - atrisinājums



4
Finanšu nomas 

uzskaite: no 

nomnieka un 

iznomātāja 

puses

Praktiski piemēri
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Finanšu nomas uzskaite: no nomnieka puses
Finanšu nomas sākotnējā atzīšana

Nomas termiņa sākumā budžeta iestāde (nomnieks) 

atzīst iegādātos aktīvus un attiecīgās finanšu nomas 

saistības. 

Nomas uzskaite
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Nomnieks finanšu nomas (līzinga) līgumu uzskaita atbilstoši šādiem

nosacījumiem:
nomas termiņa sākumā nomnieks atzīst gan nomāto aktīvu ilgtermiņa

ieguldījumu sastāvā, gan ilgtermiņa un īstermiņa saistības, summējot

veicamo minimālo nomas maksājumu pašreizējo vērtību un sākotnējās

tiešās darījuma izmaksas;

nomas darījuma ietvaros veiktu sākotnējo iemaksu uzskaita kā minimālo

nomas maksājumu daļu;

minimālo nomas maksājumu pašreizējās vērtības aprēķināšanai lieto

nomas līgumā noteikto procentu likmi.

Finanšu nomas uzskaite: no nomnieka puses

Nomas uzskaite

Ja nomas darījumā piemēroto procentu likmi nav 
iespējams noteikt, piemēro atbilstošu Valsts kases 

interneta vietnē publicēto procentu likmi.
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Finanšu nomas uzskaite: no nomnieka puses
Minimālie nomas maksājumi

Nomas uzskaite

Minimālie nomas maksājumi - maksājumi nomas termiņa laikā, 
kurus maksā nomnieks vai kurus no viņa var pieprasīt, izņemot 

papildu nomas maksu, pakalpojumu izmaksas un nodokļus, kurus 
maksā iznomātājs un kas ir atlīdzināmi iznomātājam, kopā ar:

Nomniekam – jebkurām summām, kuras 

ir garantējis nomnieks vai ar nomnieku 

saistīta persona. 

Maksājumiem nomas termiņa laikā un

aktīva pirkšanas maksājumu, ja

nomniekam ir iespēja pirkt aktīvu par

cenu, kas varētu būt pietiekami zemāka

par patieso vērtību datumā, kad šo

iespēju var izmantot, un nomas

uzsākšanas datumā pastāv pamatota

noteiktība, ka nomnieks šo iespēju

izmantos
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Finanšu nomas uzskaite: no nomnieka puses
Procentu maksājumi

Nomas uzskaite

Finanšu nomas (līzinga)

procentu maksājumus atzīst

finanšu izdevumos periodā,

kad tie radušies, neatkarīgi

no tā, vai nauda ir

samaksāta. Naudas

samaksas dienā samazina

saistības par procentu

maksājumiem.

Finanšu nomas (līzinga) maksājumos ietvertās finanšu izmaksas
sadala pa pārskata periodiem visa finanšu nomas (līzinga) perioda laikā
atbilstoši līguma nosacījumiem.
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Piemērs:

Budžeta iestāde, kas nav PVN maksātāja, 02.01.2019 noslēdz finanšu nomas

līgumu par automašīnas iegādi. 02.01.2019 iznomātais aktīvs tiek nodots

nomniekam. Finanšu nomas līguma kopējā vērtība 11 000,00 EUR, gada procentu

likme – 5 % gadā. Noslēgtā līguma pamatsummas apmērs ir 9 524,85 EUR un

aprēķinātais procentu apmērs ir 1 475,15 EUR.

Līzinga termiņš 5 gadi

Līzinga maksājums gadā (pamatsumma + procenti) 2 200,00 EUR

Procentu likme 5%

Līzinga aktīva pašreizējā vērtība 9 524,85 EUR

Veicam grāmatojumus

Finanšu nomas uzskaite: no nomnieka puses
Praktisks piemērs Nr. 6
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Aprēķini:

Finanšu nomas uzskaite: no nomnieka puses
Praktisks piemērs Nr. 6

Procentu likme 5%

Nomas summa, EUR 2 200.00 2 200.00 2 200.00 2 200.00 2 200.00 

Gads 1 2 3 4 5 

Diskonta faktors 0.95 0.91 0.86 0.82 0.78 

Pašreizējā vērtība, EUR 2 095.24 1 995.46 1 900.44 1 809.95 1 723.76 

Gads

Saistību atlikums uz gada 

beigām pirms atmaksas un 

% aprēķina, EUR

Procentu 

izdevumi, EUR

Nomas 

maksājumi, 

EUR

Saistības 

pārskata 

perioda 

beigās, EUR

Īstermiņa 

daļa, EUR

Ilgtermiņa 

daļa, EUR

2019 9 524.85 476.24 2 200.00 7 801.09 1 809.95 5 991.15 

2020 7 801.09 390.05 2 200.00 5 991.15 1 900.44 4 090.70 

2021 5 991.15 299.56 2 200.00 4 090.70 1 995.46 2 095.24 

2022 4 090.70 204.54 2 200.00 2 095.24 2 095.24 -

2023 2 095.24 104.76 2 200.00 - - -
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Budžeta iestāde veic sekojošus grāmatojumus 2019.gadā:

 2019. gada 2. janvārī atzīst uzskaitē iegādāto automašīnu:

 2019. gada beigās grāmatojums, atzīstot procentu izdevumus par finanšu

nomu:

D 1231 Transportlīdzekļi 9 524,85 EUR

K 5315 Īstermiņa saistības par finanšu nomu 1 723,76. EUR

K 5135 Ilgtermiņa saistības par finanšu nomu 7 801,09 EUR

D 8220 Procentu izdevumi 476,24 EUR

K 5317 Saistības par procentu un citiem maksājumiem 476,24 EUR

Nomas uzskaite

 2019. gada beigās grāmatojums, veicot samaksu par finanšu nomu:

 2019. gada beigās grāmatojums, atzīstot finanšu nomas īstermiņa daļu:

D

D

5315

5317
Īstermiņa saistības par finanšu nomu

Saistības par procentu un citiem maksājumiem

1723,76 EUR

476,24 EUR

K 2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs 2 200,00 EUR

D 5135 Ilgtermiņa saistības par finanšu nomu 1 809,95 EUR

K 5315 Īstermiņa saistības par finanšu nomu 1 809,95 EUR

Finanšu nomas uzskaite: no nomnieka puses
Piemērs Nr. 6 - atrisinājums
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 2020. gada beigās grāmatojums, atzīstot procentu izdevumus par finanšu

nomu:

 2020. gada beigās grāmatojums, veicot samaksu par finanšu nomu:

 2020. gada beigās grāmatojums, atzīstot finanšu nomas īstermiņa daļu:

D 8220 Procentu izdevumi 390,05 EUR

K 5317 Saistības par procentu un citiem maksājumiem 390,05 EUR

D

D

5315

5317

Īstermiņa saistības par finanšu nomu

Saistības par procentu un citiem maksājumiem

1809,95 EUR

390,05 EUR

K 2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs 2 200,00 EUR

D 5135 Ilgtermiņa saistības par finanšu nomu 1 900,44 EUR

K 5315 Īstermiņa saistības par finanšu nomu 1 900,44 EUR

Nomas uzskaite

Finanšu nomas uzskaite: no nomnieka puses
Piemērs Nr. 6 - atrisinājums
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 2021. gada beigās grāmatojums, atzīstot procentu izdevumus par finanšu

nomu:

 2021. gada beigās grāmatojums, veicot samaksu par finanšu nomu:

 2021. gada beigās grāmatojums, atzīstot finanšu nomas īstermiņa daļu:

D 8220 Procentu izdevumi 299,56 EUR

K 5317 Saistības par procentu un citiem maksājumiem 299,56 EUR

D

D

5315

5317

Īstermiņa saistības par finanšu nomu

Saistības par procentu un citiem maksājumiem

1 900,44 EUR 

299,56 EUR

K 2620 Norēķinu konti Valsts kasē un kredītiestādēs 2 200,00 EUR

D 5135 Ilgtermiņa saistības par finanšu nomu 1 995,46 EUR

K 5315 Īstermiņa saistības par finanšu nomu 1 995,46 EUR

Nomas uzskaite

Finanšu nomas uzskaite: no nomnieka puses
Piemērs Nr. 6 - atrisinājums
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 2022. gada beigās grāmatojums, atzīstot procentu izdevumus par finanšu

nomu:

 2022. gada beigās grāmatojums, veicot samaksu par finanšu nomu:

 2022. gada beigās grāmatojums, atzīstot finanšu nomas īstermiņa daļu:

D 8220 Procentu izdevumi 204,54 EUR

K 5315 Īstermiņa saistības par finanšu nomu 204,54 EUR

D

D

5315

5317

Īstermiņa saistības par finanšu nomu

Saistības par procentu un citiem maksājumiem

1 995,46 EUR

204,54 EUR

K 2620 Norēķinu konti Valsts kasē un kredītiestādēs 2 200,00 EUR

D 5135 Ilgtermiņa saistības par finanšu nomu 2 095,24 EUR

K 5315 Īstermiņa saistības par finanšu nomu 2 095,24 EUR

Nomas uzskaite

Finanšu nomas uzskaite: no nomnieka puses
Piemērs Nr. 6 - atrisinājums
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 2023. gada beigās grāmatojums, atzīstot procentu izdevumus par finanšu

nomu:

 2023. gadā grāmatojums, veicot samaksu par finanšu nomu:

D 8220 Procentu izdevumi 104,76 EUR

K 5317 Saistības par procentu un citiem maksājumiem 104,76 EUR

D

D

5315

5317

Īstermiņa saistības par finanšu nomu

Saistības par procentiem un citiem maksājumiem

2 095,24 EUR

104,76

K 2620 Norēķinu konti Valsts kasē un kredītiestādēs 2 200,00 EUR

Nomas uzskaite

Finanšu nomas uzskaite: no nomnieka puses
Piemērs Nr. 6 - atrisinājums
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Finanšu nomas uzskaite: no iznomātāja puses
Finanšu nomas atzīšana

Nomas uzskaite

Iznomātājs finanšu nomas (līzinga) līgumu uzskaita atbilstoši

šādiem nosacījumiem:

01

Nomas termiņa sākumā atzīst 
ieņēmumus un prasības vērtībā, 
kas vienāda ar minimālo nomas 

maksājumu kopsummu, kas 
diskontēta ar nomas līgumā 

noteikto procenta likmi. Sākotnējās 
tiešās darījuma izmaksas atskaita 

no prasību vērtības, samazinot 
nomas termiņa laikā atzīto 

ieņēmumu summu

02

Iznomāto aktīvu izslēdz no 
uzskaites un atzīst pārējos 

izdevumus

03

Sākotnēji atzītās prasības turpmāk 

novērtē amortizētajā vērtībā –

pārskata gadā palielina par finanšu 

ieņēmumiem, kurus aprēķina, 

piemērojot nomas līgumā ietverto 

procentu likmi, un samazina par 

saņemtajiem maksājumiem no 

nomnieka.
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02.01.2019. budžeta iestāde nodod finanšu nomā iestādei tehnoloģisko

iekārtu ar līguma termiņu uz 10 gadiem. Līgums paredz nomniekam veikt

ikgadējo nomas maksājumu 10 000,00 EUR apmērā līdz pārskata gada

31.decembrim. Tehnoloģiskās iekārtas uzskaites vērtība budžeta iestādes

grāmatvedības uzskaitē uz 02.01.2019. ir 67 001,00 EUR. Līgumā ietvertā

procentu likme – 8%.

Līzinga termiņš 10 gadi

Līzinga maksājums gadā 10 000,00 EUR

Procentu likme 8%

Aktīva uzskaites (atlikusī) vērtība 67 001,00 EUR*

Līzinga aktīva pašreizējā vērtība 67 100,81 EUR

Nomas uzskaite

*piemērā pieņemts, ka aktīvam nav uzskaitīts uzkrātais nolietojums

Finanšu nomas uzskaite: no iznomātāja puses
Praktisks piemērs Nr. 7
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Aprēķini:

Finanšu nomas uzskaite: no iznomātāja puses
Praktisks piemērs Nr. 7

Procentu likme 8%

Nomas summa, 

EUR 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 

Gads 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Diskonta faktors 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46 

Pašreizējā vērtība, 

EUR 9 259.26 8 573.39 7 938.32 7 350.30 6 805.83 6 301.70 

5 

834.90 5 402.69 5 002.49 4 631.93 

Gads

Prasību atlikums uz gada 

beigām pirms atmaksas 

un % aprēķina, EUR

Procenti, EUR
Maksājums, 

EUR

Prasību atlikums 

pārskata perioda 

beigās, EUR

Īstermiņa 

daļa, EUR

Ilgtermiņa , 

EUR

2019 67 100.81                           5 368.07              10 000.00         62 468.88              5 002.49        57 466.39         

2020 62 468.88                           4 997.51              10 000.00         57 466.39              5 402.69        52 063.70         

2021 57 466.39                           4 597.31              10 000.00         52 063.70              5 834.90        46 228.80         

2022 52 063.70                           4 165.10              10 000.00         46 228.80              6 301.70        39 927.10         

2023 46 228.80                           3 698.30              10 000.00         39 927.10              6 805.83        33 121.27         

2024 39 927.10                           3 194.17              10 000.00         33 121.27              7 350.30        25 770.97         

2025 33 121.27                           2 649.70              10 000.00         25 770.97              7 938.32        17 832.65         

2026 25 770.97                           2 061.68              10 000.00         17 832.65              8 573.39        9 259.26           

2027 17 832.65                           1 426.61              10 000.00         9 259.26                9 259.26        0.00-                  

2028 9 259.26                             740.74                 10 000.00         0.00-                       0.00-               -                    
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Budžeta iestāde veic sekojošus grāmatojumus atbilstošajā pārskata periodā:

 2019. gada 2. janvārī sākotnēji atzīst darījumu: 

 2019. gada beigās grāmatojums, atzīstot finanšu ieņēmumus par finanšu nomu:

 2019. gada beigās grāmatojums, saņemot maksājumu par finanšu nomu:

 2019. gada beigās grāmatojums, atzīstot finanšu nomas īstermiņa daļu:

D 2315 Prasības par finanšu nomu 4 631,93 EUR

D 1421 Ilgtermiņa prasības par finanšu nomu 62 468,88 EUR

K 6000 Pamatdarbības ieņēmumi 67 100,81 EUR

D 8610 Izdevumi no nefinanšu aktīvu izslēgšanas 67 001,00 EUR

K 2132 Krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai 67 001,00 EUR

D 2317 Prasības par procentu un citiem maksājumiem 5 368,06EUR

K 8120 Procentu ieņēmumi 5 368,06EUR

Nomas uzskaite

D 2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs 10 000,00 EUR

K

K

2315

2317

Prasības par finanšu nomu

Prasības par procentu un citiem maksājumiem

4 631,93 EUR

5 368,06 EUR

D 2315 Prasības par finanšu nomu 5 002,49 EUR

K 1421 Ilgtermiņa prasības par finanšu nomu 5 002,49 EUR

Finanšu nomas uzskaite: no iznomātāja puses
Piemērs Nr. 7 - atrisinājums
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 2020. gada beigās grāmatojums, atzīstot finanšu ieņēmumus par finanšu

nomu:

 2020. gada beigās grāmatojums, saņemot maksājumu par finanšu nomu:

 2020. gada beigās grāmatojums, atzīstot finanšu nomas īstermiņa daļu:

D 2317 Prasības par procentu un citiem maksājumiem 4 997,51 EUR

K 8120 Procentu ieņēmumi 4 997,51 EUR

D 2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs 10 000,00 EUR

K

K

2315

2317

Prasības par finanšu nomu

Prasības par procentu un citiem maksājumiem

5 402,69 EUR

4 997,51 EUR

D 2315 Prasības par finanšu nomu 5 402,69 EUR

K 1421 Ilgtermiņa prasības par finanšu nomu 5 402,69 EUR

Nomas uzskaite

Finanšu nomas uzskaite: no iznomātāja puses
Piemērs Nr. 7 - atrisinājums
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 2021. gada beigās grāmatojums, atzīstot finanšu ieņēmumus par finanšu

nomu:

 2021. gada beigās grāmatojums, saņemot maksājumu par finanšu nomu:

 2021. gada beigās grāmatojums, atzīstot finanšu nomas īstermiņa daļu:

D 2317 Prasības par procentiem un citiem maksājumiem 4 597,31 EUR 

K 8120 Procentu ieņēmumi 4 597,31 EUR

D 2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs 10 000,00 EUR

K

K

2315

2317

Prasības par finanšu nomu

Prasības par procentu un citiem maksājumiem

5 402,69 EUR

4 597,31 EUR

D 2315 Prasības par finanšu nomu 5 834,90 EUR

K 1421 Ilgtermiņa prasības par finanšu nomu 5 834,90 EUR

Nomas uzskaite

Finanšu nomas uzskaite: no iznomātāja puses
Piemērs Nr. 7 - atrisinājums
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 2022. gada beigās grāmatojums, atzīstot finanšu ieņēmumus par finanšu

nomu:

 2022. gada beigās grāmatojums, saņemot maksājumu par finanšu nomu:

 2022. gada beigās grāmatojums, atzīstot finanšu nomas īstermiņa daļu:

D 2317 Prasības par procentu un citiem maksājumiem 4 165,10 EUR 

K 8120 Procentu ieņēmumi 4 165,10 EUR

D 2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs 10 000,00 EUR

K

K

2315

2317

Prasības par finanšu nomu

Prasības par procentu un citiem maksājumiem

5 834,90 EUR

4 165,10 EUR

D 2315 Prasības par finanšu nomu 6 301,70 EUR

K 1421 Ilgtermiņa prasības par finanšu nomu 6 301,70 EUR

Nomas uzskaite

Finanšu nomas uzskaite: no iznomātāja puses
Piemērs Nr. 7 - atrisinājums



53

 2023. gada beigās grāmatojums, atzīstot finanšu ieņēmumus par finanšu

nomu:

 2023. gada beigās grāmatojums, saņemot maksājumu par finanšu nomu:

 2023. gada beigās grāmatojums, atzīstot finanšu nomas īstermiņa daļu:

D 2317 Prasības par procentu un citiem maksājumiem 3 698,30 EUR

K 8120 Procentu ieņēmumi 3 698,30 EUR

D 2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs 10 000,00 EUR

K

K

2315

2317

Prasības par finanšu nomu

Prasības par procentiem un citiem maksājumiem

6 301,70 EUR

3 698,30 EUR

D 2315 Prasības par finanšu nomu 6 805,83EUR

K 1421 Prasības par procentiem un citiem maksājumiem 6 805,83 EUR

Nomas uzskaite

Finanšu nomas uzskaite: no iznomātāja puses
Piemērs Nr. 7 - atrisinājums
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 2024. gada beigās grāmatojums, atzīstot finanšu ieņēmumus par finanšu

nomu:

 2024. gada beigās grāmatojums, saņemot maksājumu par finanšu nomu:

 2024. gada beigās grāmatojums, atzīstot finanšu nomas īstermiņa daļu:

Nomas uzskaite

D 2317 Prasības par procentiem un citiem maksājumiem 3 194,17 EUR

K 8120 Procentu ieņēmumi 3 194,17 EUR

D 2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs 10 000,00 EUR

K

K

2315

2317

Prasības par finanšu nomu

Prasības par procentiem un citiem maksājumiem

6 805,83 EUR

3 194,17 EUR

D 2315 Prasības par finanšu nomu 7 350,30 EUR

K 1421 Ilgtermiņa prasības par finanšu nomu 7 350,30 EUR

Finanšu nomas uzskaite: no iznomātāja puses
Piemērs Nr. 7 - atrisinājums
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 2025. gada beigās grāmatojums, atzīstot finanšu ieņēmumus par finanšu

nomu:

 2025. gada beigās grāmatojums, saņemot maksājumu par finanšu nomu:

 2025. gada beigās grāmatojums, atzīstot finanšu nomas īstermiņa daļu:

D 2317 Prasības par procentiem un citiem maksājumiem 2 649,70 EUR

K 8120 Procentu ieņēmumi 2 649,70 EUR

D 2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs 10 000,00 EUR

K

K

2315

2317

Prasības par finanšu nomu

Prasības par procentu un citiem maksājumiem

7 350,30 EUR

2 649,70 EUR

D 2315 Prasības par finanšu nomu 7 938,32 EUR

K 1421 Ilgtermiņa prasības par finanšu nomu 7 938,32 EUR

Nomas uzskaite

Finanšu nomas uzskaite: no iznomātāja puses
Piemērs Nr. 7 - atrisinājums
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 2026. gada beigās grāmatojums, atzīstot finanšu ieņēmumus par finanšu

nomu:

 2026. gada beigās grāmatojums, saņemot maksājumu par finanšu nomu

 2026. gada beigās grāmatojums, atzīstot finanšu nomas īstermiņa daļu:

Nomas uzskaite

D 2317 Prasības par procentiem un citiem maksājumiem 2 061,68 EUR

K 8120 Procentu ieņēmumi 2 061,68 EUR

D 2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs) 10 000,00 EUR

K

K

2315

2317

Prasības par finanšu nomu

Prasības par procentiem

7 938,32 EUR

2 061,68 EUR

D 2315 Prasības par finanšu nomu 8 573,39 EUR

K 1421 Ilgtermiņa prasības par finanšu nomu 8 573,39 EUR

Finanšu nomas uzskaite: no iznomātāja puses
Piemērs Nr. 7 - atrisinājums
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 2027. gada beigās grāmatojums, atzīstot finanšu ieņēmumus par finanšu

nomu:

 2027. gada beigās grāmatojums, saņemot maksājumu par finanšu nomu:

 2027. gada beigās grāmatojums, atzīstot finanšu nomas īstermiņa daļu:

D 2317 Prasības par procentiem un citiem maksājumiem 1 426,61 EUR

K 8120 Procentu ieņēmumi 1 426,61 EUR

D 2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs 10 000,00 EUR

K

K

2315

2317

Prasības par finanšu nomu

Prasības par procentiem un citiem maksājumiem

8 573,39  EUR

1 426,61 EUR

D 2315 Prasības par finanšu nomu 9 259,26 EUR

K 1421 Ilgtermiņa prasības par finanšu nomu 9 259,26 EUR

Nomas uzskaite

Finanšu nomas uzskaite: no iznomātāja puses
Piemērs Nr. 7 - atrisinājums
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 2028. gada beigās grāmatojums, atzīstot finanšu ieņēmumus par finanšu

nomu:

 2028. gada beigās grāmatojums, saņemot maksājumu par finanšu nomu:

Nomas uzskaite

D 2317 Prasības par procentiem un citiem maksājumiem 740,74 EUR

K 8120 Procentu ieņēmumi 740,74 EUR

D 2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs) 10 000,00 EUR

K

K

2315

2317

Prasība par finanšu nomu

Prasības par procentiem un citiem maksājumiem

9 259,26 EUR

740,74 EUR

Finanšu nomas uzskaite: no iznomātāja puses
Piemērs Nr. 7 - atrisinājums
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Informācijas uzrādīšana
Informācijas uzrādīšana par operatīvo nomu

Nomas uzskaite

Budžeta iestāde - iznomātājs uzrāda informāciju par operatīvo nomu
- bilancē:
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Informācijas uzrādīšana
Informācijas uzrādīšana par operatīvo nomu

Nomas uzskaite

Budžeta iestāde – nomnieks uzrāda informāciju par operatīvo nomu
- bilancē:
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Informācijas uzrādīšana 
Papildus informācija par operatīvo nomu finanšu pārskata 
pielikumā 

► Papildus budžeta iestāde finanšu pārskata pielikumā sniedz

sekojošu informāciju visaptverošajā piezīmē V4.piezīmē

«Operatīvā noma»:

 informācija par operatīvajā nomā nodotajiem aktīviem un

saņemamajiem maksājumiem;

 informācija par operatīvajā nomā saņemtajiem aktīviem un

veicamiem maksājumiem;

 citu informāciju pārskatu lietotājiem.

Nomas uzskaite

JAUNS



63 Nomas uzskaite

Informācijas uzrādīšana 
Papildus informācija par operatīvo nomu finanšu pārskata 
pielikumā 
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Informācijas uzrādīšana
Informācijas uzrādīšana par finanšu nomu

Nomas uzskaite

Budžeta iestāde - iznomātājs uzrāda informāciju par finanšu nomu -
bilancē:



65

Informācijas uzrādīšana
Informācijas uzrādīšana par finanšu nomu

Nomas uzskaite

Budžeta iestāde – nomnieks uzrāda informāciju par finanšu nomu -
bilancē:
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Informācijas uzrādīšana 
Papildus informācija par finanšu nomu finanšu pārskata 
pielikumā 

► Papildus budžeta iestāde finanšu pārskata pielikumā sniedz

sekojošu informāciju visaptverošajā piezīmē V3.piezīmē «Finanšu

noma»:

• informācija par finanšu nomā nodotajiem aktīviem un

saņemamajiem maksājumiem;

• informācija par finanšu nomā saņemtajiem aktīviem un veicamiem

maksājumiem;

• citu informāciju pārskatu lietotājiem.

Nomas uzskaite

JAUNS



Jautājumi un 

atbildes


