
Prioritārā pasākuma “Finanšu uzskaites procesu 
standartizācijas valsts un pašvaldību iestādēs 
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Saistību uzskaite

Mācības par grāmatvedības uzskaiti un 

pārskatu sagatavošanu 
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Ievads
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2 Saistību uzskaite, praktiski piemēri

3
Nākamo periodu ieņēmumu un saņemto avansu 

uzskaite, praktiski piemēri

4
Informācijas uzrādīšana par saistībām, praktiski 

piemēri

Saistību uzskaite



Definīcija1
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Definīcija

Budžeta iestādes pašreizējs pienākums, kurš radies pagātnes notikumu 

rezultātā un kura izpildei (apmaksai) ir nepieciešams resursu izlietojums

Maksājumi, kas saņemti pirms pārskata perioda beigām, par konkrētiem

pakalpojumiem, kurus sniegs nākamajos (pārskata periodam sekojošos)

periodos.

Saņemtā priekšapmaksa par aktīviem, kuru piegāde notiks nākamajos

periodos.

Izdevumi, kas attiecināmi uz pārskata periodu, bet par kuriem bilances

datumā vēl nav saņemts maksāšanai paredzēts attiecīgs attaisnojuma

dokuments (rēķins).

Saistības

Nākamo periodu 

ieņēmumi 

Saņemtie avansi

Uzkrātās saistības

Saistību uzskaite
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Budžeta iestāde kontu grupā 5000 “Saistības” uzskaita sekojošo:

Definīcija
Saistību uzskaite

Konta Nr. Konta nosaukums Apraksts

5100 Ilgtermiņa saistības Saistības, kuru izpilde paredzēta vēlāk nekā gadu pēc bilances datuma

5200 Īstermiņa aizņēmumi un 

ilgtermiņa aizņēmumu 

īstermiņa daļa

Aizņēmumi, kuru atmaksas termiņš nepārsniedz gadu pēc bilances datuma,

kā arī uzkrātie izdevumi un saistības par procentu un citiem maksājumiem

5300 Īstermiņa saistības pret 

piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem

Īstermiņa saistības par saņemtajām precēm un pakalpojumiem, kuru apmaksa

paredzēta gada laikā pēc bilances datuma

5400 Īstermiņa uzkrātās saistības Saistības par izdevumiem, kas radušies līdz pārskata perioda beigām, bet par

kuriem līdz pārskata gada beigām nav izsniegts maksāšanai paredzētais

attaisnojuma dokuments, vai tamlīdzīgas samērā precīzi aprēķināmas

saistības, kuru izpilde paredzēta gada laikā pēc bilances datuma

5500 Valsts budžeta finanšu 

uzskaites īstermiņa saistības
Kontu grupu lieto tikai Valsts kase

5600 Norēķini par darba samaksu

un ieturējumiem (izņemot 

nodokļus)

Saistības pret darbiniekiem par darba samaksu un ieturējumiem

5700 Saistības par nodokļiem,

nodevām un citiem 

maksājumiem

Budžeta iestādes saistības par nodokļu, nodevu, sociālās apdrošināšanas un

citiem maksājumiem, soda un kavējuma naudu

5800 Pārējās īstermiņa saistības Citas iepriekš neklasificētās īstermiņa saistības, kuru apmaksa paredzēta

gada laikā pēc bilances datuma

5900 Nākamo periodu ieņēmumi un 

saņemtie avansa maksājumi
Saņemtie resursi, attiecībā uz kuriem ieņēmumus atzīst gada laikā pēc

bilances datuma

Saistību uzskaite
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Definīcija
Ilgtermiņa un īstermiņa saistības

Saskaņā ar grāmatvedības uzskaites pamatprincipiem saistības iedala:

Ilgtermiņa saistībās

Īstermiņa saistībās

► saistībās, kuru apmaksa

paredzēta vēlāk kā gadu pēc

bilances datuma

► saistībās, kuru apmaksa

paredzēta gada laikā pēc

bilances datuma

► saistībās, par tām paredz

norēķināties vai veikt attiecīgā

pienākuma izpildi budžeta

iestādes parastās darbības

cikla ietvaros, pat tad, ja cikls ir

ilgāks nekā 12 mēneši



31.12.2018


31.12.2019

Saistību uzskaite
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Definīcija
Saistību klasifikācija

Saistības sākotnēji klasificē                              

kā īstermiņa, ja:

Saistības pārskata perioda beigās 

klasificē kā īstermiņa, ja:

► par tām jānorēķinās vai jāveic

attiecīgā pienākuma izpilde ne vēlāk

kā 12 mēnešu laikā pēc bilances

datuma;

► par tām paredz norēķināties vai veikt

attiecīgā pienākuma izpildi budžeta

iestādes parastās darbības cikla

ietvaros, pat tad, ja cikls ir ilgāks nekā

12 mēneši;

► tās galvenokārt paredzētas

tirgošanai finanšu instrumentu tirgū.

► budžeta iestāde var veikt saistību

(norēķināšanos vai pienākuma) izpildi

ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc bilances

datuma;

► papildus iepriekš minētajam kritērijam

pēc bilances datuma un pirms finanšu

pārskati ir apstiprināti publiskošanai

atbilstoši normatīvajos aktos par gada

pārskata sagatavošanu noteiktajam ir

noslēgta vienošanās pārkreditēt

saistības vai izmainīt maksājumu

grafiku atbilstoši ilgtermiņa

nosacījumiem.

Saistību uzskaite
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Uzkrājumi

paredzēti, lai segtu saistības, kuras attiecas uz pārskata

gada vai iepriekšējo gadu darījumiem un pārskata

sagatavošanas laikā ir paredzamas vai zināmas, bet kuru

vērtība vai konkrētu saistību rašanās vai segšanas datums

nav precīzi zināms.

budžeta iestādes pašreizējs pienākums, kurš radies

pagātnes notikumu rezultātā un kura izpildei ir nepieciešams

resursu izlietojums.

atzīst, ja saistību lielums un apmaksas termiņi ir samērā

precīzi aprēķināmi un nenoteiktības pakāpe ir daudz mazāka

nekā uzkrājumiem

Definīcija
Uzkrājumi/uzkrātās saistības/saistības

Saistības

Uzkrātās 

saistības

Saistību uzskaite
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Quadrant 3
Iespējamās

saistības
Uzkrājumi

Uzkrājumi

Saistības/

uzkrātās 

saistības

Augsta

Noteiktība par 

summu

Zema

Zema Noteiktība par laiku Augsta

Definīcija
Uzkrājumi/uzkrātās saistības/saistības

Saistību uzskaite
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Definīcija
Uzkrājumi

Uzkrājumi

Uzkrājumi paredzami, lai segtu saistības, kuras attiecas uz pārskata gada vai
iepriekšējo gadu darījumiem un pārskata sagatavošanas laikā ir paredzamas
vai zināmas, bet kuru vērtība vai konkrētu saistību rašanās vai segšanas
datums nav precīzi zināms.

Piemērs: Uzkrājumi paredzamajām saistībām attiecībā uz tiesvedības izdevumiem (ja 

ir iespējams aplēst saistību apjomu un ticami novērtēt saistību iestāšanās varbūtību).

Saistību uzskaite
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Definīcija
Uzkrātās saistības

Uzkrātās saistības

Uzkrātās saistības atzīst, ja saistību lielums un apmaksas termiņi ir samērā
precīzi aprēķināmi un nenoteiktības pakāpe ir daudz mazāka nekā
uzkrājumiem.

Uzkrāto saistību summu nosaka saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, tāmēm,
saņemtajiem rēķiniem vai pēc iepriekšējas pieredzes par izdevumu apjomu.

Piemērs: Uzkrātās saistības saskaņā ar rēķinu par decembri, kas saņemts janvārī

Saistību uzskaite
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Definīcija
Saistības

Saistības

Saistības atzīst, ja saistību lielums un apmaksas termiņi ir precīzi aprēķināmi
un nav nenoteiktības par saistību atzīšanu.

Budžeta iestādei ir pašreizējs pienākums pagātnes notikuma rezultātā.

Saistību summu nosaka saskaņā ar saņemtajiem rēķiniem vai citu darījumu
pamatojošu attaisnojuma dokumentu.

Piemērs: Saistības par elektrību pārskata mēnesī

Saistību uzskaite



Saistību 

uzskaite

Praktiski piemēri

2
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Saistību uzskaite
Saistību atzīšana

* gadījumā, ja budžeta iestāde ir PVN maksātāja

** budžeta iestāde grāmatvedības uzskaites kārtībā nosaka detalizētu PVN uzskaites kontu

pielietojumu un pārskata perioda slēguma grāmatojumus, piemēram, pārskata perioda beigās PVN

summu, kas ir atzīstama kā priekšnodoklis

D 1000

vai

Ilgtermiņa ieguldījumi

D 2100

vai

Krājumi

D 7000 Pamatdarbības izdevumi

D* 5723** Pievienotās vērtības nodoklis

K 5311 Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Saņemot attaisnojuma dokumentu par pakalpojumu izpildi vai preču 

piegādi, budžeta iestāde atzīst attiecīgo aktīvu vai izdevumus un atzīst 

īstermiņa vai ilgtermiņa saistības:

!

Saistību uzskaite
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Saistību uzskaite
Saistību izpilde

D 5311 Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem

K 2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs

Veicot saņemtā attaisnojuma dokumenta apmaksu, budžeta 

iestāde atzīst atbilstošo saistību un naudas līdzekļu kontu 

samazinājumu:
!

Saistību uzskaite
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Saistību uzskaite
Īstermiņa saistību daļas klasifikācija pārskata perioda beigās

D 5131 Ilgtermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem

K 5311 Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Katra pārskata perioda beigās budžeta iestāde nodala īstermiņa 

saistību daļu un ilgtermiņa saistību daļu. 
!

Budžeta iestāde pārskata datumā pārgrāmato īstermiņa saistību 

daļu no ilgtermiņa saistībām uz īstermiņa saistībām: 
!

Saistību uzskaite
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Saistību uzskaite
Praktisks piemērs

Nosacījumi:

► 2019.gada 15.martā budžeta 

iestāde veica saimniecības 

preču pasūtījumu 550,00 EUR 

apmērā 

► 2019.gada 17.martā budžeta 

iestāde saņēma pasūtījuma 

apstiprinājumu no piegādātāja 

ar norādi, ka pasūtītās 

saimniecības preces budžeta 

iestādei tiks piegādātas 

2019.gada 22.martā

Kādus grāmatojumus budžeta 

iestādei jāveic:

• 15.03.2019.? 

• 17.03.2019.?

?

Saistību uzskaite
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Saistību uzskaite
Praktisks piemērs - atbilde

Atbilde:

► 2019.gada 15.martā budžeta 

iestāde neveic grāmatojumu.

► 2019.gada 17.martā budžeta 

iestāde neveic grāmatojumu.

Kādus grāmatojumus budžeta 

iestādei jāveic:

• 15.03.2019.? 

• 17.03.2019.?

?

Saistību uzskaite
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Saistību uzskaite
Uzkrātās saistības

Uzkrātās saistības

► Izdevumi, kas attiecināmi uz pārskata periodu, bet par

kuriem bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai

paredzēts attiecīgs attaisnojuma dokuments (rēķins).

10/2018 11/2018 12/2018 01/2019 02/2019 03/2019 04/2019

Izdevumus 

attiecina 

uz 2018.gadu

Pakalpojumu saņemšanas periods

Saņemts 

rēķins



31.12.2018

Veikta apmaksa

Saistību uzskaite
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D 7000 Pamatdarbības izdevumi

K 5424 Uzkrātās saistības

D 5424 Uzkrātās saistības 

K 5311 Saistības

D 5311 Saistības

K 2600 Nauda līdzekļi

Saistību uzskaite
Uzkrātās saistības

Pakalpojumu saņemšanas periods

10/2018 11/2018 12/2018



31.12.2018

Saņemts rēķins un veikta apmaksa

01/2019 02/2019 03/2019 04/2019

Saistību uzskaite
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Saistību uzskaite
Uzkrātās saistības

► Uzkrātās saistības:

► tādi izdevumi, kas attiecas uz pārskata periodu;

► bilances datumā nav saņemts maksāšanai paredzētais attaisnojuma

dokuments;

► skaidri zināmas saistību summas – tās nosaka saskaņā ar tiesību aktiem,

noslēgtajiem līgumiem, tāmēm, saņemtajiem attaisnojuma dokumentiem vai pēc

iepriekšējās pieredzes par izdevumu apmēru.

D 7000* Pamatdarbības izdevumi

K 5424 Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem

* budžeta iestāde izstrādā detalizētu kontu plānu pamatdarbības izdevumu uzskaitei

Budžeta iestāde atzīst uzkrātās saistības, veicot sekojošu grāmatojumu:!

Saistību uzskaite
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* gadījumā, ja budžeta iestāde ir PVN maksātāja

** budžeta iestāde grāmatvedības uzskaites kārtībā nosaka detalizētu PVN uzskaites

kontu pielietojumu un pārskata perioda slēguma grāmatojumus, piemēram, pārskata

perioda beigās PVN summu, kas ir atzīstama kā priekšnodoklis pārgrāmatojot uz aktīva

kontu

D 5424 Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem

D* 5723** Pievienotās vērtības nodoklis

K 5311 Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Saistību uzskaite
Uzkrātās saistības

Budžeta iestāde nākamajā pārskata periodā, saņemot maksājuma 

attaisnojuma dokumentu, dzēš uzkrātās saistības un atzīst 

saistības pret kreditoru, veicot sekojošu grāmatojumu:
!

Saistību uzskaite
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Saistību uzskaite
Praktisks piemērs – uzkrātās saistības

► Budžeta iestāde 2019.gada 

2.janvārī saņem 2019.gada 

2.janvārī izrakstītu rēķinu par 

2018.gada decembrī 

saņemtajiem 

telekomunikāciju 

pakalpojumiem.

► Rēķina apmaksas datums ir 

2019.gada 20.janvāris. 

► Rēķina kopējā summa:

180,00 EUR, tai skaitā PVN 

21% 31,24 EUR, rēķina 

summa bez PVN 148,76 

EUR. 

► Budžeta iestāde ir PVN 

maksātāja un atzīst PVN kā 

priekšnodokli.

Kad un kādā postenī ir atzīstams saņemtais 

rēķins?
?

Saistību uzskaite
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Atbilde:

► Lai budžeta iestādes izdevumi būtu attiecināti uz atbilstošu pārskata

periodu, budžeta iestāde atzīst kārtējos izdevumus un uzkrātās

saistības uz 2018.gada 31.decembri atbilstoši rēķinā norādītajai

summai un nākamajā pārskata periodā noraksta uzkrātās saistības un

atzīst saistības pret pakalpojuma sniedzēju.

► Budžeta iestāde veic sekojošus grāmatojumus

D 7000 Pamatdarbības izdevumi 148,76 EUR

K 5424 Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem 148,76 EUR

D 5424 Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem 148,76 EUR

D 5723 Pievienotās vērtības nodoklis 31,24 EUR

K 5310 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 180,00 EUR

Saistību uzskaite
Praktisks piemērs – uzkrātās saistības

Grāmatojums, atzīstot uzkrātās saistības uz 2018.gada 30.decembri:

Grāmatojums, atzīstot īstermiņa saistības uz 2019.gada 2.janvāri:

Saistību uzskaite
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Saistību uzskaite
Praktisks piemērs – uzkrātās saistības

► Budžeta iestāde saņem atkritumu 

apsaimniekošanas pakalpojumus un 

katru mēnesi apmaksā saņemtos 

rēķinu par atkritumu apsaimniekošanu 

vidēji 120,00 EUR apmērā. 

► Līdz 2018.gada 31.decembrim 

budžeta iestāde rēķinu par atkritumu 

apsaimniekošanu vēl nav saņēmusi no 

pakalpojuma sniedzēja. 

► Pakalpojumu sniedzējs rēķinu par 

2018.gada decembri sniegs līdz 

2019.gada 25.janvārim.

► Budžeta iestāde nav PVN maksātāja.

Kad un kādā apmērā iestāde

atzīst saistības par atkritumu

apsaimniekošanu?
?

Saistību uzskaite
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Atbilde:

Budžeta iestāde 2018.gada 31.decembrī atzīst uzkrātās saistības,

balstoties uz vēsturisko pieredzi.

► 2019.gada 25.janvārī budžeta iestāde saņem 25.01.2019. izrakstītu

rēķinu no pakalpojuma sniedzēja un samazina iepriekšējā pārskata

periodā atzītās uzkrātās saistības un atzīst saistības pret

pakalpojuma sniedzēju.

D 7000 Pamatdarbības izdevumi 120,00 EUR

K 5424 Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem 120,00 EUR

D 5424 Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem 120,00 EUR

K 5310 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 120,00 EUR

Saistību uzskaite
Praktisks piemērs – uzkrātās saistības

Grāmatojums, atzīstot uzkrātās saistības uz 2018.gada 31.decembri:

Grāmatojums, saņemot rēķinu 2019.gada 25.janvārī:

Saistību uzskaite
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► Budžeta iestāde, izsludinot publisko iepirkumu procedūras, publiskās

izsoles vai citos gadījumos, atbilstoši attiecīgo procedūru

noteikumiem, saņem no dalībniekiem drošības naudu kā garantiju, ka

dalībnieks izpildīs noteiktās prasības.

D 2614 Citu budžetu līdzekļi

K 5813 Saistības par saņemto drošības naudu un citiem naudas 

līdzekļiem

Saistību uzskaite
Drošības naudas

Saņemot drošības naudu vai citus tamlīdzīgus naudas līdzekļu maksājumus,

budžeta iestāde darījuma dienā, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentu,

atzīst saistības par saņemto drošības naudu un naudas līdzekļu palielinājumu:
!

Saistību uzskaite
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► Atsevišķos gadījumos budžeta iestāde saņemtos drošības vai

garantijas naudas līdzekļus var atmaksāt kreditoram līdz noteikta

termiņa beigām.

D 5813 Saistības par saņemto drošības naudu un citiem naudas 

līdzekļiem

K 2614 Citu budžetu līdzekļi

Saistību uzskaite
Drošības naudas

Budžeta iestāde, veicot saņemtās drošības vai garantijas naudas atmaksu,

darījuma dienā atzīst saistību par saņemto drošības naudu un naudas līdzekļu

samazinājumu:
!

Saistību uzskaite
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D 5813 Saistības par saņemto drošības naudu un citiem naudas 

līdzekļiem

K 6000 Pamatdarbības ieņēmumi

Saistību uzskaite
Drošības naudas

Ja budžeta iestāde saņemto drošības naudu vai citus tamlīdzīgus

naudas līdzekļus neatmaksā, budžeta iestāde drošības naudas vērtībā

atzīst saistību par saņemto drošības naudu samazinājumu un atbilstoši spēkā

esošajiem normatīvajiem aktiem atzīst ieņēmumos neatmaksājamos naudas

līdzekļus :

!

Saistību uzskaite
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► Uzkrātās saistības maksājamiem līgumsodiem un naudas sodiem

uzskaita līdz dienai, kad tos samaksā.

► Ja darījuma otrai pusei vairs nav likumīgu tiesību iekasēt attiecīgo

līgumsodu un naudas sodu, uzkrātās saistības izslēdz un atzīst

pamatdarbības ieņēmumus.

► Ja uzkrātās saistības izslēdz pārskata gadā, kurā tās bija atzītas,

samazina pārskata gadā atzītos pamatdarbības izdevumus.

Saistību uzskaite
Līgumsodi un naudas sodi

Budžeta iestāde atzīst uzkrātās saistības vai saistības un

pamatdarbības izdevumus dienā, kad darījuma otrai pusei

radušās likumīgas tiesības iekasēt līgumsodu vai naudas sodu.
!

Saistību uzskaite



31

► Uzkrātās saistības darbinieku ikgadējiem atvaļinājumiem:

► aprēķina katram darbiniekam atsevišķi, nosakot darbinieka līdz

pārskata perioda beigām neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu,

reizinot to ar darbinieka dienas vidējo izpeļņu un aprēķinot

attiecīgos darba devēja sociālās apdrošināšanas maksājumus;

► summējot uzkrāto saistību summu katram darbiniekam, aprēķina

kopējo uzkrāto saistību summu darbinieku neizmantotajiem

atvaļinājumiem.

Saistību uzskaite
Uzkrātās saistības darbinieku ikgadējiem atvaļinājumiem

atzīst, aprēķinot saistības pret darbinieku par neizmantotajām 

atvaļinājuma dienām pārskata datumā, neatkarīgi no darbinieka izlietoto 

atvaļinājuma dienu skaita pēc pārskata datuma;
!

Saistību uzskaite
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Saistību uzskaite
Praktisks piemērs – uzkrātās saistības darbinieku 
ikgadējiem atvaļinājumiem

► Budžeta iestādes iekšējie 

darba kārtības noteikumi 

nosaka katram darbiniekam 

ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu:                          

4 nedēļas (20 darba dienas). 

► Budžeta iestāde, pārskata 

datumā aplēšot uzkrātās 

saistības, ņem vērā 

darbinieka neizmantoto 

atvaļinājumu atlikumu uz 

pārskata perioda sākumu un 

izmantoto dienu skaitu 

pārskata periodā.

► Pārskata periods:

01.01.2017.-31.12.2017.

Piemērā izmantotie dati:

Neizmantotā atvaļinājuma dienu skaits 

no iepriekšējā pārskata perioda uz 

01.01.2017.

7 darba 

dienas

Pienākas 2017. gadā
20 darba 

dienas

Izmantots 2017. gadā
15 darba 

dienas

Neizmantoto atvaļinājuma dienu 

atlikums uz 31.12.2017.

12 darba 

dienas

Darbinieka X dienas vidējā izpeļņa 

saskaņā ar Darba likuma prasībām
45,97 EUR

Kādas ir budžeta iestādes saistības pret 

darbinieku X par neizmantotajām 

atvaļinājuma dienām pārskata gada 

datumā?

?

Saistību uzskaite



33

Atbilde:

► Budžeta iestāde aprēķinu veic katram darbiniekam atsevišķi, reizinot

darbinieka līdz pārskata perioda beigām neizmantoto atvaļinājuma

dienu skaitu ar darbinieka dienas vidējo izpeļņu un aprēķinot

attiecīgos darba devēja sociālās apdrošināšanas maksājumus.

► Uzkrāto saistību aprēķins par darbinieka X neizmantoto atvaļinājumu uz

31.12.2017:

Saistību uzskaite
Praktisks piemērs – uzkrātās saistības darbinieku 
ikgadējiem atvaļinājumiem

Uzkrātās saistības par neizmantoto

atvaļinājumu:

12 d.dienas x 45,97 EUR = 551,64 EUR

Uzkrātās saistības darba devēja sociālās 

apdrošināšanas maksājumiem:

551,64 x 23,59%* = 130,13 EUR

*Darba devēja VSAOI likme 2017. gadā

Saistību uzskaite
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Atbilde:

D 7000* Pamatdarbības izdevumi (uzkrātās 

atvaļinājuma izmaksas)

551,64 EUR

D 7000* Pamatdarbības izdevumi (DD VSAOI) 130,13 EUR

K 5421 Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem 551,64 EUR

K 5422 Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem 

un sociālās apdrošināšanas maksājumiem

130,13 EUR

Saistību uzskaite
Praktisks piemērs – uzkrātās saistības darbinieku 
ikgadējiem atvaļinājumiem

Budžeta iestāde atzīst uzkrātās saistības par darbinieka X neizmantoto

atvaļinājumu un attiecīgos darba devēja sociālās apdrošināšanas maksājumus

uz 31.12.2017., veicot sekojošu grāmatojumu:

* budžeta iestāde izstrādā kontu plānu pamatdarbības izdevumu uzskaitei atbilstoši budžeta

izdevumu ekonomisko kategoriju klasifikācijai

Saistību uzskaite
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Saistību uzskaite
Saistību atzīšanas principi - papildus

► Parasti saistības pret piegādātājiem ir

viegli nosakāmas un to atzīšanas brīdis

ir skaidrs.

► Tomēr, lai korekti atzītu ieņēmumus un

attiecīgās saistības, praksē visā

pasaulē starptautiskajās un iekšējās

preču piegādēs izmanto starptautiski

atzītus INCOTERMS tirdzniecības

noteikumus (preču piegādes un risku

un atlīdzību pārejas nosacījumus).

► INCOTERMS – nosaka pienākumus,

izmaksas, riskus, kas saistīti ar preču

piegādi no pārdevēja pircējam..

Saistību uzskaite
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Saistību uzskaite
Saistību atzīšanas principi - papildus

► Starptautiskie Tirdzniecības Noteikumi

INCOTERMS 2010

► tiek izmantoti starptautiskajā

tirdzniecības praksē attiecībā uz

starptautiskajiem preču piegādes

līgumiem, lai novērstu atšķirības

starp dažādu valstu nacionālajām

tiesībām, komerciālajām paražām

un terminu izpratni.

► Populārākie INCOTERMS 2010:

► EXW (Ex Works);

► FOB (Free On Board);

► FCA (Free Carrier);

► CIF (Cost, Insurance and Freight);

► DDP (Delivery Duty Paid)

► CPT (Carriage Paid To).

Saistību uzskaite



Nākamo periodu 

ieņēmumu un 

saņemto avansu 

uzskaite

Praktiski piemēri

3
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Nākamo periodu ieņēmumu un saņemto avansu uzskaite
Nākamo periodu ieņēmumi

► Nākamo periodu ieņēmumus un saņemtos avansus

darījumu ar atlīdzību ietvaros atzīst, ja pārskata periodā:

► saņemti maksājumi par pakalpojumiem, kurus sniegs nākamajos

(pārskata periodam sekojošos) periodos,

► saņemta priekšapmaksa par aktīviem (precēm), kuru piegāde

notiks nākamajos periodos.

Saistību uzskaite
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Nākamo periodu ieņēmumu un saņemto avansu uzskaite
Nākamo periodu ieņēmumi

Kopējā maksājuma summa:             8 000 EUR

Pakalpojumu sniegšanas periods:       4 mēneši

Pakalpojumu sniegšanas periods

10/2018

2 000

11/2018

2 000

12/2018

2 000

01/2019

2 000

Izrakstīts 

rēķins un 

saņemts 

maksājums

Ieņēmumus 

attiecina 

uz 2018.gadu

Ieņēmumus 

attiecina 

uz 2019.gadu



31.12.2018

Nākamo periodu 

ieņēmumi 

► Maksājumi, kas 

saņemti pirms pārskata 

perioda beigām, par 

konkrētiem 

pakalpojumiem, kurus 

sniegs nākamajos 

(pārskata periodam 

sekojošos) periodos.

Saistību uzskaite
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Vai grāmatvedībā gada beigās jāuzrāda ieņēmumi, ja 

pakalpojums vēl nav sniegts (t.i. tiks sniegts nākamajā 

gadā)?

31.12.2018. (bilances datums)

Izrakstīts rēķins un 
Saņemts maksājums

Sniegts pakalpojums

Nākamo periodu ieņēmumu un saņemto avansu uzskaite
Nākamo periodu ieņēmumi

10/2018 11/2018 12/2018 01/2019 02/2019 03/2019 04/2019



31.12.2018

Saistību uzskaite
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D 2620 Norēķinu konti Valsts kasē, kredītiestādēs vai citās 

institūcijās

K 5150 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansa 

maksājumi

K 5723* Pievienotās vērtības nodoklis

Nākamo periodu ieņēmumu un saņemto avansu uzskaite
Nākamo periodu ieņēmumu atzīšana

Budžeta iestāde, saņemot maksājumus par pakalpojumiem, kurus sniegs 

nākamajos periodos, atzīst nākamo periodu ieņēmumu un naudas līdzekļu 

palielinājumu:
!

* ja budžeta iestāde ir PVN maksātājs

Saistību uzskaite
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Nākamo periodu ieņēmumu un saņemto avansu uzskaite
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumu atzīšana

D 5150 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie 

avansa maksājumi

K 5910 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansa 

maksājumi

Pārskata perioda beigās budžeta iestāde aprēķina nākamo periodu 

ieņēmumu daļu, kuras ieņēmumos atzīšanas termiņš nepārsniedz 12 

mēnešus  no bilances datuma, un pārgrāmato uz īstermiņa nākamo 

periodu ieņēmumiem, veicot sekojošu grāmatojumu:

!

Saistību uzskaite
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Saņemtie avansi

D 2600 Naudas līdzekļi

K 5900 Saņemtie avansi 

D 5900 Saņemtie avansi 

K 6000 Pamatdarbības ieņēmumi

Nākamo periodu ieņēmumu un saņemto avansu uzskaite
Saņemto avansu atzīšana

Saņemta apmaksa

10/2018 11/2018 12/2018



31.12.2018

Sniegts pakalpojums/Pārdota prece

01/2019 02/2019 03/2019 04/2019

D 7000 Pamatdarbības izdevumi

K 2100 Krājumi

Saistību uzskaite
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D 2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs

K 5910 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansa maksājumi

K* 5723** Pievienotās vērtības nodoklis

Nākamo periodu ieņēmumu un saņemto avansu uzskaite
Saņemto avansu atzīšana

* gadījumā, ja budžeta iestāde ir PVN maksātāja

** budžeta iestāde grāmatvedības uzskaites kārtībā nosaka detalizētu PVN uzskaites kontu

pielietojumu un pārskata perioda slēguma grāmatojumus, piemēram, pārskata perioda beigās

PVN summu, kas ir atzīstama kā priekšnodoklis pārgrāmatojot uz aktīva kontu

Budžeta iestāde, saņemot maksājumu par aktīviem (precēm), 

kuru piegāde notiks nākamajos periodos, atzīst to kā saņemto 

avansu, veicot sekojošu grāmatojumu:
!

Saistību uzskaite
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Nākamo periodu ieņēmumu un saņemto avansu uzskaite
Nākamo periodu ieņēmumu un avansu norakstīšana

D 2310 Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem

K 6000 Pamatdarbības ieņēmumi

K* 5723** Pievienotās vērtības nodoklis

D 5910 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansa maksājumi

D* 5723** Pievienotās vērtības nodoklis

K 2310 Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem

Aktīva piegādes vai pakalpojumu sniegšanas dienā budžeta iestāde 

atzīst prasības pret debitoru un ieņēmumus, kā arī vienlaicīgi samazina 

saņemtos avansus vai nākamo periodu ieņēmumus:
!

* gadījumā, ja budžeta iestāde ir PVN maksātāja

** budžeta iestāde grāmatvedības uzskaites kārtībā nosaka detalizētu PVN uzskaites kontu

pielietojumu un pārskata perioda slēguma grāmatojumus, piemēram, pārskata perioda beigās

PVN summu, kas ir atzīstama kā priekšnodoklis pārgrāmatojot uz aktīva kontu

Grāmatojums, samazinot saņemtos avansus vai nākamo periodu ieņēmumus: 

Grāmatojums, atzīstot prasības pret debitoru un ieņēmumus:

Saistību uzskaite
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Nākamo periodu ieņēmumu un saņemto avansu uzskaite
Praktisks piemērs

► Budžeta iestāde 2018.gada 

19.decembrī ir noslēgusi 

līgumu par pakalpojumu 

sniegšanu periodā 

01.01.2019.- 28.02.2019. par 

kopējo summu 10 000.00 EUR. 

► 2018.gada 19.decembrī 

budžeta iestāde izraksta 

priekšapmaksas rēķinu par 

kopējo pakalpojuma summu. 

► 2018.gada 20.decembrī tiek 

saņemta rēķina pilna apmaksa.

Kādus grāmatojumus un kādā 

periodā jāveic?
?

Saistību uzskaite
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Atbilde:

► Grāmatojums, saņemot rēķina apmaksu 2018.gada 20.decembrī:

► Pēc pakalpojumu sniegšanas, pamatojoties uz pakalpojuma izpildi

apliecinošiem dokumentiem, 2019.gadā budžeta iestāde atzīst

ieņēmumus.

► Grāmatojums, atzīstot ieņēmumus saskaņā ar attaisnojuma dokumentiem:

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

K 5910 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansa 

maksājumi

10 000,00 EUR

D 5910 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansa 

maksājumi

10 000,00 EUR

K 6000 Pamatdarbības ieņēmumi 10 000,00 EUR

Nākamo periodu ieņēmumu un saņemto avansu uzskaite
Praktisks piemērs

Saistību uzskaite
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Piemērs:

Budžeta iestāde ir noslēgusi līgumu par pakalpojuma sniegšanu periodā

01.01.2019.-31.12.2020. (jeb uz 24 mēnešiem) par kopējo summu 24 000,00

EUR. 2018. gada 1. decembrī iestāde izraksta priekšapmaksas rēķinu par

kopējo pakalpojuma summu. 2018. gada 15. decembrī tiek saņemta rēķina pilna

apmaksa. 2019.gada 31.janvārī pēc pirmā mēneša pakalpojuma realizācijas,

jāatzīst ieņēmumu gūšana 1/24 daļas apmērā no kopējās pakalpojuma

summas, t.i. 24 000,00 EUR : 24 = 1 000,00 EUR. Par katru pakalpojuma

izpildes mēnesi nākamo periodu ieņēmumu konts tiek samazināts un ieņēmumi

palielināti par 1/24 daļu (1 000,00 EUR).

Nākamo periodu ieņēmumu un saņemto avansu uzskaite
Praktisks piemērs

Kādi būs grāmatvedības ieraksti??

Saistību uzskaite
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Nākamo periodu ieņēmumu un saņemto avansu uzskaite
Praktisks piemērs

Grāmatojums, 15.12.2018. saņemot rēķina apjomu

Grāmatojums, 31.01.2019. atzīstot ieņēmumus par attiecīgo periodu

D 2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs 24 000,00 EUR

K 5150 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie 

avansa maksājumi

24 000,00 EUR

D 5910 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansa 

maksājumi

1 000,00 EUR

K 6000 Pamatdarbības ieņēmumi 1 000,00 EUR

Grāmatojums, 31.12.2018. nodala nākamo periodu ieņēmumu īstermiņa daļu:

D 5150 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie 

avansa maksājumi

12 000,00 EUR

K 5910 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansa 

maksājumi

12 000,00 EUR

Saistību uzskaite
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Nākamo periodu ieņēmumu un saņemto avansu uzskaite
Praktisks piemērs

Gads Periods Ikmēneša pakalpojuma maksa, EUR
Nākamo perioda ieņēmumu 

atlikums perioda beigās, EUR

2018

Janvāris 1 000 23 000

Februāris 1 000 22 000

Marts 1 000 21 000

Aprīlis 1 000 20 000

Maijs 1 000 19 000

Jūnijs 1 000 18 000

Jūlijs 1 000 17 000

Augusts 1 000 16 000

Septembris 1 000 15 000

Oktobris 1 000 14 000

Novembris 1 000 13 000

Decembris 1 000 12 000

2019

Janvāris 1 000 11 000

Februāris 1 000 10 000

Marts 1 000 9 000

Aprīlis 1 000 8 000

Maijs 1 000 7 000

Jūnijs 1 000 6 000

Jūlijs 1 000 5 000

Augusts 1 000 4 000

Septembris 1 000 3 000

Oktobris 1 000 2 000

Novembris 1 000 1 000

Decembris 1 000

Saistību uzskaite



Informācijas 

uzrādīšana par 

saistībām

4
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Informācijas uzrādīšana 
Informācijas uzrādīšana par saistībām bilancē

Budžeta iestāde uzrāda informāciju par saistībām bilances
pasīvā:

Saistību uzskaite
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Informācijas uzrādīšana 
Papildus informācija finanšu pārskata pielikumā

Papildus budžeta iestāde finanšu pārskata pielikumā sniedz

informāciju 5.0.piezīmē «Saistības» par:

► saistību atlikumiem 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 lielāki;

► saistībām par aizņēmumiem, kuriem piemērotās procentu likmes ir

zemākas par tirgus likmēm (Finanšu instrumentu uzskaites mācību

materiāls);

► citu informāciju pārskatu lietotājiem.

JAUNS

Saistību uzskaite
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Informācijas uzrādīšana 
Papildus informācija finanšu pārskata pielikumā

Papildus budžeta iestāde finanšu pārskata 2.pielikumā sniedz

informāciju par saistībām atbilstoši institucionālajiem sektoriem:

► Datus norāda kontu sadalījumā pa šādiem institucionālo sektoru klasifikācijas 

kodiem atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā:

► sektoru S130000 klasifikācijas pilnā apmērā;

► sektoru S110000, S120000, S140000, S150000 un S200000 datus.

Saistību uzskaite



Jautājumi un 

atbildes


