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Daži lēmumu piemēri 

Objekts Saturs 

Pamatlīdzekļu 

izslēgšana 

Sakarā ar to, ka pamatlīdzeklis ir bojāts un no tā lietošanas vai 

atsavināšanas nākotnē nav sagaidāmi saimnieciskie labumi, nolemts 

izslēgt no grāmatvedības uzskaites zemāk norādītos pamatlīdzekļus: 

Pamatlīdzekļu 

remonts 

Sakarā ar inventarizācijā konstatēto, ka zemāk norādītie pamatlīdzekļi ir 
bojātā stāvokli, bet tos ir iespējams remontēt, uzdod līdz xx.xx.2022. 

saimniecības daļas vadītājam Jānim Jānim, izvērtēt un sniegt informāciju, 

vai ir iespējams saremontēt un kādas ir plānotās izmaksas. 

 

Šeit ir jāieliek kontroles datums. Pienākot šim datumam ir jāizvērtē 
rezultāts un jāpieņem jauns lēmums par turpmākām darbībām, piemēram 
par to pamatlīdzekļu norakstīšanu, ko nav lietderīgi remontēt, vai 
remonta izmaksas ir dārgākas, kā iegādāties jaunu objektu. Attiecīgi 
jāveic grāmatvedības datu precizēšana un gada pārskatā iekļautās 
informācijas precizēšana, ja tas ir nepieciešams. 

Pamatlīdzekļu 

pārklasifikācija 

Pamatojoties uz inventarizācijas ietvaros veikto pamatlīdzekļu 

izmantošanas novērtējumu (tam jābūt dokumentētam, jānorāda atsauce 
uz konkrētu dokumentu (iem)) un saskaņā ar Ministru kabineta 

13.02.2018. noteikumu Nr. 87 77. un 78.punktu zemāk uzskaitītos 

objektus pārgrāmatot pamatlīdzekļu sastāvā, jo pārskata gadā tie ir lietoti 

funkciju nodrošināšanai: … 

Debitori 183 pircēji un pasūtītāji ir atbildējuši uz izsūtītajiem salīdzināšanas 

aktiem un apstiprinājuši savstarpējo saistību summas 740944.83 EUR 

apmērā. 

36 pircēji un pasūtītāji nav atbildējuši uz izsūtītajiem salīdzināšanas 

aktiem, bet summas pilnībā vai daļēji ir apstiprinājuši veicos maksājumus  

107169.41 EUR apmērā. 

5 pircēji un pasūtītāji nav atbildējuši uz izsūtītajiem salīdzināšanas aktiem 

un līdz inventarizācijas pabeigšanai nav veikuši maksājumu, -714.60 

EUR apmērā. Īpatsvars pret kopēju pircēju un pasūtītāju postenī 
uzrādīto vērtību uz bilances datumu ir 0.08 %. 

25 pircēji un pasūtītāji nav atbildējuši uz izsūtītajiem salīdzināšanās 

aktiem, prasību summa ir 0.00 EUR 

Ņemot vērā, ka inventarizācijas laikā nav konstatēts, ka kāds no pircējiem 

un pasūtītājiem apstrīdētu parāda esamību, un tieši nesalīdzināto pircēju 

un pasūtītāju īpatsvars pret kopēju pircēju un pasūtītāju vērtību ir 0.08%, 

uzskatāms, ka dati ir pārbaudīti un salīdzināti. 

 


