
Aktualitātes sagatavojot 

2021.gada pārskatu

2021.gada 2.decembrī



Darba plāns

Aktuālie grāmatvedības uzskaites jautājumi

Aktualitātes par gada pārskata sagatavošanu

t.sk. administratīvi teritoriālā reforma un

2021.gada pārskats

Pārtraukums 10 min.

Jaunais grāmatvedības likums un uz tā pamata izdotie

Ministru kabineta noteikumi (FM)

Gada pārskata sagatavošanas procesa optimizācijas

iespējas (Valsts kontrole)

2



Aktuālie grāmatvedības uzskaites jautājumi
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Grozījumi MK noteikumos Nr.87

4

Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu, 

nodevu un citu tā administrēto uz valsts budžetu 

attiecināmo maksājumu grāmatvedības uzskaite

Pieņemts 

02.11.2021. 

MK sēdē

Finanšu instrumentu riska ierobežošanas uzskaite

Nosūtīts 

saskaņošanai 

01.12.2021.

Citi grāmatvedības uzskaites jautājumi

Izstrādē līdz 

2022.gadam



Nepabeigtās būvniecības uzskaite 

Nepabeigtās būvniecības izmaksas grāmato 

• 1240, ja ieguldījumu veic: 

• īpašumā, kas uzskaitīts pamatlīdzekļu sastāvā; 

• nomātā īpašumā;

• jauna objekta izveidošanā;

• citas budžeta iestādes īpašumā, finansējot būvniecību.

Pēc pabeigšanas grāmato:

1240 1210/1250 (ja ieguldījums veikts savā īpašumā)

1240 1270 (ja nomāts ārpus vispārējā valdības sektora)

1240 8420 (ja nomāts no vispārējās valdības sektora vai finansēts 

ieguldījums citas budžeta iestādes īpašumā)
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Piemērs 

Rokasgrāmatā



Nepabeigtās būvniecības uzskaite (2) 

Nepabeigtās būvniecības izmaksas grāmato 

• 1540, ja ieguldījumu veic īpašumā, kas uzskaitīts ieguldījuma īpašumu 

sastāvā.

Pēc pabeigšanas grāmato:

1540 1510/1550
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Pamatlīdzekļa izveidošana 

MK noteikumi Nr.87:

Pamatlīdzekļa vai ieguldījuma īpašuma vērtībā ietver izmaksas, kas tieši

saistītas ar objekta izveidošanu un sagatavošanu tā paredzētajai

lietošanai.

Izveidotā objekta komplektējošās daļas, kuras nevar izmantot katru

atsevišķi, uzskaita kā vienu aktīvu.

Piemērs: pieminekļa izveidošanas uzskaite.

Pieminekļa izveidošanas vērtībā ietver šādas izmaksas:

• Autoratlīdzība par pieminekļa izgatavošanu

• Pieminekļa projektēšana

• Pieminekļa uzstādīšana

• Būvuzraudzība būvdarbu laikā
7



Pamatlīdzekļa izveidošana (2)

Laukuma labiekārtošanas darbu izmaksas uzskaita kā atsevišķu

pamatlīdzekli, ja tas atbilst ilgtermiņa ieguldījumu kritērijiem.

Elektroinstalācijas darbus projekta ietvaros izvērtē:

• vai tie ir pieminekļa neatdalāma sastāvdaļa

• vai atbilst ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites kritērijiem.
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Iekļauj 

pieminekļa 

sastāvā

Uzskaita 

atsevišķu aktīvu

Atzīst 

uzturēšanas 

izdevumus

Izvērtējums



Mežaudzes
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Pamatlīdzeklis

Bioloģiskais aktīvs 

lauksaimnieciskai 

darbībai

Samazina, ja veikta 

mežsaimnieciskā 

darbība

aktualizē pēc Meža 

likumā noteiktās 

inventarizācijas

atbilstoši Meža reģistra 

datiem

aktualizē ik gadu 

atbilstoši Meža reģistra 

datiem

Vērtības izmaiņas 

uzskaita 6000 vai 7000 

grupas kontos



Zemes pārvērtēšana un informācija gada 

pārskatā
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Sākotnējās atzīšanas 

datums

Sākotnējās atzīšanas 

vērtība

Pārvērtēšana

Līdz 01.01.2021.
Kadastrālā vērtība Ir jāveic

Iegādes/ patiesā vērtība Nav jāveic

2021.gadā Iegādes/ patiesā/ 

kadastrālā vērtība

Nav jāveic

Pēc 2021.gada Iegādes/ patiesā/ 

kadastrālā vērtība

Nav jāveic

449. Budžeta iestāde līdz 2021. gada 31. decembrim aktualizē ilgtermiņa

ieguldījumu sastāvā un krājumu sastāvā uzskaitītās un sākotnēji atbilstoši šo

noteikumu 53. punktam novērtētās zemes uzskaites vērtību atbilstoši 2020. gada

slēguma inventarizācijas ietvaros izmantotajiem Nekustamā īpašuma valsts

kadastra informācijas sistēmas datiem (kadastrālajai vērtībai) un starpību atzīst

pārskata gada pārējos ieņēmumos vai izdevumos.



Zemes pārvērtēšana un informācija gada 

pārskatā
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2020.gada slēguma 

inventarizācijā 

izmantotie VZD dati

Zemes uzskaites 

vērtība  01.01.2021.
Starpība (+/ - )

Samazina uzskaites vērtību 

D 8690 K 1210/ 1250/ 1510/ 1550/ 2130

Palielina uzskaites vērtību 

D 1210/ 1250/ 1510/ 1550/ 2130 K 8590



Zemes pārvērtēšana un informācija gada 

pārskatā
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Gada pārskata pielikumā uzrāda informāciju piezīmēs:

1.2.CITA, 1.5.CITA, 2.1.CITA:

Kontu gr. Kontu grupas nosaukums Apraksts Pārskata periodā
Iepriekšējā 

pārskata periodā

A B C 1 2

2130
Gatavie ražojumi, pasūtījumi un 

krājumi atsavināšanai

Kadastrālajā vērtībā 

uzskaitītā zeme - kopā
30 000 25 000

2130VK
Gatavie ražojumi, pasūtījumi un 

krājumi atsavināšanai

Kadastrālajā vērtībā, kas 

noteikta līdz 2020.gadam
0 20 000

2130AK
Gatavie ražojumi, pasūtījumi un 

krājumi atsavināšanai

2020.gada     kadastrālajā 

vērtībā
10 000 5 000

2130JK
Gatavie ražojumi, pasūtījumi un 

krājumi atsavināšanai

Kadastrālajā vērtībā, kas 

noteikta pēc 2020.gada
20 000 0



Ministrija un pašvaldība nosaka kārtību, kādā aprēķina un veic uzkrājumu

korekcijas:

 Regulāri pārskata gada laikā, piemēram, samazinot uzkrājumus par

izmaksātām summām.

 Reizi gadā, pārrēķinot aktuālos datus pārskata gada beigās.
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Pēcnodarbinātības labumi

Valsts kases tīmekļvietnē:

• Grāmatvedības uzskaites rokasgrāmatā piemēri uzkrājumu

aprēķināšanai

• Finanšu pārskata, dokumentu un salīdzināšanās sagatavošanas vadlīnijās

piemēri informācijas uzrādīšanai finanšu pārskatā un pielikumā



Pēcnodarbinātības labumi

Uzkrājumu summas aplēses veido, pamatojoties uz datiem par:

• normatīvos aktos noteikto labuma aprēķina kārtību (pabalsta apmērs, 

nodokļi) un minimālo algu;

• personām, kuras pretendē uz pēcnodarbinātības labumu (vecums, 

dzimums);

• iestādes rīcībā esošiem personāla un finanšu datiem (alga, piemaksas, 

personāla mainība);

• statistikas datiem (vidējais mūža ilgums);

• Valsts kases mājas lapā publicēto diskonta likmi uzkrājumiem.

Uzkrājumu aprēķinā izmantotos datus aktualizē katru gadu.
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Uzkrājumu summu pēc sākotnējās atzīšanas koriģē:
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Pēcnodarbinātības labumi

• par pārskata gadā 

izmaksātajiem pabalstiem

• par summu, kura nebūs 

nepieciešama labuma 

izmaksai (piemēram, ar 

darbinieku pārtrauktas 

darba attiecības) 

• aktualizējot uzkrājumu 

aprēķinā izmantotos datus 

(piemēram, vidējais mūža 

ilgums)

• par papildus aprēķināto 

summu (piemēram, 

atalgojuma pieaugums, 

personu skaita pieaugums, 

kas atbilst kritērijiem, lai 

pretendētu uz pabalstu)

• aktualizējot uzkrājumu 

aprēķinā izmantotos datus

(piemēram, diskonta 

likme, minimālā alga)



Piemērs:

• Uzkrājumi 2020.gada beigās aprēķināti 20 000 EUR.

• Pārskata gadam plānotā izmaksas summa 2 400 EUR, katru mēnesi 

iestāde izmaksā pabalstu 200 EUR.

Iestāde veic šādu grāmatvedības uzskaiti:

katru mēnesi

• Aprēķina izmaksājamo pabalstu 200 EUR, kopā gadā 2 200 EUR, 

vai

• Izmaksā pabalstu D 5817 K 2620 (EKK 6xxx)

gada beigās

• samazina uzkrājumus par izmaksājamo summu 2 200 EUR,  

• aprēķina uzkrājumu vērtību pārskata gada beigās 25 000 EUR
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Pēcnodarbinātības labumi. Piemērs.

D 7000 K 5817 (EKK 6xxx) D 4000 K 5817

D 4000 K 7000 (EKK 6xxx) nav jāgrāmato



Piemērs:

• Uzkrājumi 2020.gada beigās aprēķināti 20 000 EUR.

• Pārskata gadam plānotā izmaksas summa 2 400 EUR, katru mēnesi 

iestāde izmaksā pabalstu 200 EUR.

Gada beigās - turpinājums

• aprēķina kopējās izmaiņas 25 000 – (20 000 – 2 200) = 7 200 EUR

• aprēķina izmaiņas diskontēšanas rezultātā (20 000 – 2 400) * diskonta 

likme = - 100.32 EUR, 

• aprēķina pārējās izmaiņas 7 200 EUR – (- 100.32) = 7 300, 32 EUR, 
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Pēcnodarbinātības labumi. Piemērs (2)

D 4000 K 8120 (EKK 24.2.2.0.)

D 8660 (EKK 8620) K 4000



Zembilance

18

Zembilancē uzskaita iespējamos aktīvus un iespējamās saistības, kas 

izriet no budžeta iestādes noslēgtiem vai paredzamiem darījumiem.

Atsevišķā postenī uzskaita operatīvās nomas ietvaros saņemtos aktīvus:

0100 Nomātie aktīvi. Uzskaita līgumā noteiktā vērtībā vai speciālista noteiktā vērtībā. 

Nekustamos īpašumus norāda kadastrālā vērtībā. 

 



Zembilance
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Iespējamie aktīvi ir, piemēram:

Kods Darījums 

9120 Valsts budžeta iestādes kapitālsabiedrības paziņotās dividendes, ja tās līdz gada 

beigām nav ieskaitītas valsts budžetā 

9131 Aprēķinātie līgumsodi, kuru saņemšana nav droši ticama 

9190 Piegādātāja piešķirtie bonusi, kurus var izmantot nākamajiem pirkumiem 

 



Zembilance
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Iespējamās saistības ir, piemēram:

Kods Darījums

9510 Noslēgts ES politiku instrumentu finansēts projekts 10 000 EUR kopsummā, saņemts avanss 5 000

EUR, izpildīti darbi 3 000 EUR. Zembilancē uzskaita atlikušo līguma summu 5 000 EUR.

9520 Noslēgts būvniecības līgums 1 000 000 EUR vērtībā, samaksāts avanss 10 000 EUR, darbi ir

uzsākti, bet pieņemšanas nodošanas akts nav saņemts. Zembilancē uzskaita atlikušo līguma summu

900 000 EUR.

9530 Noslēgts tulkošanas pakalpojumu līgums 10 000 EUR vērtībā, pasūtīti tulkošanas darbi 2 000 EUR

vērtībā. Līguma laušanas gadījumā pasūtītājs maksā 1 000 EUR, papildus izpildīto darbu summai.

Zembilancē uzskaita 1 000 EUR.

9550 Noslēgts telpu nomas līgums uz 3 gadiem, mēneša maksa 250 EUR. Pārskata gada beigās nav

apmaksāta noma par decembri. Līguma laušanas gadījumā jāmaksā nomas maksa par diviem

nākamajiem mēnešiem pēc paziņojuma par līguma laušanu. Zembilancē uzskaita 500 EUR.

9560 Noslēgts līgums par kapitālsabiedrības aizņēmuma galvošanu 100 000 EUR vērtībā (100%

galvojums). Pārskata gada beigās neatmaksātā aizņēmuma vērtība 50 000 EUR. Pašvaldība izvērtē

izdevumu iespējami precīzāko pašreizējo vērtību, ja kapitālsabiedrība aizņēmumu neatmaksātu.

Novērtējot kapitālsabiedrības likviditātes risku, pašvaldība nosaka, ka iespējamās saistības ir 20 %

no aizņēmuma atlikuma. Zembilancē uzrāda (50 000 EUR * 20%) = 10 000 EUR.



Galvojumu uzskaite

Izsniegtos galvojumus zembilancē uzskaita vērtībā, kādu iestādei vajadzētu
maksāt bilances datumā, ņemot vērā riskus, kas saistīti ar izsniegto
galvojumu piemēram:

• galvojuma ņēmēja finanšu stāvoklis bilances datumā

• vai galvojuma ņēmējs regulāri izpilda savas saistības

• informācija par iespējamo galvojuma ņēmēja finanšu grūtībām izpildīt
saistības

Zembilancē uzrāda iespējamās saistības, ja resursu izlietojuma varbūtība ir
iespējama (≥5%<50%).

21

Izsniegts 

galvojums
vērtējums

Iespējamās saistības

(5%-50% 

varbūtība)

Uzkrājumi

(50% - 100% 

varbūtība)



Galvojumu uzskaite (2)

Zembilance Mēneša pārskats par galvojumiem

Norāda atbilstoši vērtējumam Norāda galvotā aizņēmuma kustību
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Vienotais konts un budžeta izpilde

Nodokļus iegrāmato atbilstoši grāmatvedības uzskaites pamatprincipiem, 

piemēram:

Veicot maksājumu vienotajā nodokļu kontā, grāmato:

• izdevumu klasifikāciju piemēro atbilstoši darījuma ekonomiskai būtībai un budžeta 

iestādes aprēķiniem. 

• ja pēc maksājuma attiecināšanas EDS konstatē atšķirības ar budžeta iestādes aprēķiniem, 

pārskata gada ietvaros veic budžeta izpildes korekcijas normatīvajos aktos par budžeta 

izpildi noteiktajos termiņos.

Pēc maksājumu attiecināšanas EDS grāmato:
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D 2370 Pārmaksātie nodokļi, nodevas un citi maksājumi budžetos 

K 2600 Naudas līdzekļi 

D 5720 Nodokļi, sociālās apdrošināšanas maksājumi un citi maksājumi

K 2370 Pārmaksātie nodokļi, nodevas un citi maksājumi budžetos

D 7xxx Izdevumi// 5610 Norēķini par darba samaksu

K 5720 Nodokļi, sociālās apdrošināšanas maksājumi un citi maksājumi



Kļūdu labojumi

Pārskata perioda kļūdas labo līdz gada 

pārskata sagatavošanai neatkarīgi no 

būtiskuma līmeņa
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Pārrēķināts nolietojums 

D 7xxx K 1290   vai 

D 1290 K 7xxx

Iegrāmatots saņemtais rēķins par 

pakalpojumu vai labota rēķina 

summa

D 7xxx K 53xx vai 

D 53xx K 7xxx



Iepriekšējā pārskata perioda

kļūdas labo, izvērtējot summas 

būtiskumu
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Kļūdu labojumi (2)

Pārrēķināts nolietojums 

D 3510 K 1290   vai 

D 1290 K 3510

Iegrāmatots saņemtais rēķins par 

pakalpojumu vai labota rēķina summa

D 3510 K 53xx vai 

D 53xx K 3510

Būtiska kļūda

Pārrēķināts nolietojums 

D 8761 K 1290   vai 

D 1290 K 8751

Iegrāmatots saņemtais rēķins par 

pakalpojumu vai labota rēķina summa

D 8761 K 53xx vai 

D 53xx K 8751

Nebūtiska kļūda



Kas ir kļūda?

«informācijas neuzrādīšana vai nepareiza uzrādīšana budžeta iestādes

finanšu pārskatos vienā vai vairākos iepriekšējos periodos, kas rodas,

neizmantojot vai nepareizi izmantojot ticamu informāciju, kas:

• bija pieejama, kad šo periodu finanšu pārskati tika apstiprināti

publiskošanai;

• pamatoti tiek uzskatīta par pieejamu un vērā ņemamu, sagatavojot

finanšu pārskatus.

Šādas kļūdas ietver matemātiskas kļūdas, kļūdas grāmatvedības uzskaites

principu piemērošanā (piemēram, kļūdaini nav saņemts un iegrāmatots

attaisnojuma dokuments) vai faktu nepareizu interpretāciju un krāpšanos.»
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Kļūdu labojumi



Kļūdu labojumi. Piemērs

Iestāde 2021.gada janvārī saņēmusi rēķinu par 2020.gadā veiktiem

būvdarbiem, kas nebija paredzēti līgumā un kurus iestāde nav saskaņojusi.

2020.gada pārskatā minētais rēķins nav uzrādīts.

2021.gada augustā tiesa pieņēmusi lēmumu, ka iestādei minētais rēķins ir

jāapmaksā.

Rēķina summa ir būtiska atbilstoši būtiskuma līmenim kļūdu labojumiem

2020.gadā (Valsts kases noteiktais būtiskums laika periodam 01.05.2020. –

30.04.2021.).

27

Situācija:



Kļūdu labojumi. Piemērs (2)

Līdz tiesas lēmumam tam nebija panākta vienošanās par šādu saistību 

uzņemšanos. Aktīvu un saistības atzīst 2021.gadā.

Tomēr iestādei 2020.gada pārskata sagatavošanas laikā bija zināma

informācija par saņemto rēķinu, tai bija jāizvērtē iespējamās saistības saskaņā

ar MK noteikumu Nr.87 423.punktu.

Ja šo saistību iestāšanās varbūtība novērtēta 5%-50% robežās, tad tās

jāuzrāda zembilancē 2020.gadā.

2021.gada pārskatā labo zembilances salīdzinošo informāciju un aizpilda

V12.INFO piezīmi.

28

Situācijas analīze:

Kļūdas labojums:



Aktualitātes par gada pārskata sagatavošanu
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Gada pārskata termiņi
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Iestāžu GP
Inventarizācija

Slēguma operācijas

GP sagatavošana

Nozares GP
Pārbauda un pieņem iestāžu GP

Sagatavo konsolidēto GP

Revidenta 

atzinums
Sniedz revīzijas atzinumu/

ziņojumu

SGP
Pārbauda un pieņem nozaru/

pašvaldību GP

Sagatavo konsolidēto SGP

janv-

~marts

~marts

~aprīlis

no 01.05.



Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata 

sagatavošana

Iestādes GP

• sagatavo augstākstāvošās iestādes noteiktajā termiņā,

• atbilstoši nozares/ pašvaldības izstrādātajai gada pārskata sagatavošanas kārtībai,

• datus ievada manuāli vai izmantojot datu apmaiņu starp grāmatvedības programmām
un ePārskatiem vai starp ePārskatu periodiem,

• veic iekšējās kontroles sistēmā noteiktās darbības,

• pārbauda iekšējās kontroles, kas noteiktas ePārskatu sistēmā (Sakarības)

• paraksta pārskatu

• pārskatu var parakstīt, ja nav sakarības ar salīdzināšanās periodu. Ja tādas ir –
iesaistās PD nozares/ pašvaldības kuratori un izvērtē sakarību ar SAL periodu,
pievienojot piezīmi sakarību protokolā

Konsolidētais 
GP

• pieņem padotības iestāžu gada pārskatus, veicot iekšējās kontroles sistēmā definētās
pārbaudes un iekšējās kontroles, kas noteiktas ePārskatu sistēmā

• kā arī veic arī tekstuālās informācijas pārbaudi, t.sk. būtisko darījumu
skaidrojumu saprotamības un atbilstības pārbaudi

• veic konsolidācijas procedūras: manuāli un/ vai izmantojot ePārskatos iebūvētās
iespējas

• paraksta pārskatu

• nozares/ pašvaldības pārskats ir iesniegts, kad to ir pārbaudījis revidents ePārskatu
sistēmā
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Datu apmaiņa

• Valsts budžeta iestādes pārskata perioda pamatbudžeta un speciālā

budžeta izpildes datus var pārcelt no perioda «1220_SASK» izmantojot

pogu:

• Datu pārcelšana no iepriekšējā gada pārskata:

• atverot veidlapu 

• vai izmantojot funkcionalitāti:
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Datu apmaiņa

• Pārskata perioda datus aizpilda:

• manuāli vai 

• izmantojot grāmatvedības programmā sagatavoto Xml datni un 

to importējot ePārskatos:

• Atverot V8. piezīmi dati tiek iecelti no perioda «KAPSAB»

pārskata «Kopsavilkuma ziņojums par kapitālsabiedrību

finansiālās darbības ietekmi uz valsts vai pašvaldības budžetu

izdevumiem»

33



ePārskatu iekšējās kontroles sistēma 

(sakarības)

Sakarību protokola veidošana

34

Sakarības var pārbaudīt jebkurš un jebkurā organizāciju struktūras līmenī!



ePārskatu iekšējās kontroles sistēma 

(sakarības)

Ja ir neatbilstība starp gada pārskata datiem un SAL perioda datiem, un varētu 

parakstīt gada pārskatu - Pārskatu departamenta atbildīgais kurators izvērtē 

paskaidrojumu un veic atzīmi
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Konsolidētais gada pārskats - konsolidācija

1. Manuāli

2. Poga «Konsolidēt»

Ministrijām un pašvaldībām, kuras veic pārskatu konsolidāciju ePārskatos,

veidlapas dimensijā “Konsolidācija” atsevišķiem pārskatiem ir pieejama

poga “Konsolidēt”:

Poga “Konsolidēt” sniedz iespēju veikt automātisku datu konsolidāciju

(datu pārcelšanu no veidlapas dimensijas “Kopsavilkums” uz

“Konsolidācija”) šādiem pārskatiem: NP, FD, REIE, RENO, 1.pielikums_1,

2.pielikums, 2PB_pasv, 2ZD_pasv, 2SB, 2DNAF.
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Konsolidētais gada pārskats

Iekšējās kontroles sistēmā

• finanšu pārskatos un skaidrojumos - pārbauda vai nav dati sektoros 

«sava…»

• budžeta izpildē, atbilstošos transfertu kodu pārus.

pārējās veiktās konsolidācijas pārbauda ar grāmatvedības uzskaites datiem
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Gada pārskata iekšējās kontroles sistēma 

(informācija, kam pievērst uzmanību)

Veidlapa Pārbaude

Bilance Ir norādīti visaptverošo piezīmju numuri

Bilances būtiskie 

darījumi

Ir aizpildīta sadaļa “Būtisko darījumu apraksts” tiem posteņiem, kuriem šī sadaļa parādās. Darījumi, kas 

samazina kontu atlikumu, uzrādīti ar “-“ zīmi.

Bilance/ V4.ONOM Ja ir dati zembilancē 9550 kodā, ir aizpildīta V4.ONO

FD Ir norādīti visaptverošo piezīmju numuri

FD būtiskie darījumi
Ir aizpildīta sadaļa “Būtisko darījumu apraksts” tiem posteņiem, kuriem šī sadaļa parādās. Darījumi, kas 

samazina pārskata perioda izpildi, uzrādīti ar “-“ zīmi.

NP Ir norādīti visaptverošo piezīmju numuri

NP būtiskie darījumi
Ir aizpildīta sadaļa “Būtisko darījumu apraksts” tiem posteņiem, kuriem šī sadaļa parādās. Darījumi, kas 

samazina pārskata perioda izpildi, uzrādīti ar “-“ zīmi.

Visas piezīmes Visās piezīmēs, kurās ir aprakstīta darījuma būtība, teksts ir saprotams un bez saīsinājumiem

Fin_parsk_pielikums Veidlapa ir iesniegta (arī visām padotības iestādēm)

1.1.IZMK/ 1.1.VSAM
Ja 1.1.IZMK ir uzrādīti dati ailē “Vērtības samazinājums”, ir aizpildīta 1.1.VSAM. 

Ja 1.1.IZMK nav uzrādīti dati ailē “Vērtības samazinājums”, nav aizpildīta 1.1.VSAM.

1.1.VSAM Ir aizpildīta F un G aile, izņemot gadījumu, ja F ailē ir norādīts, ka “Aktīvs ir izslēgts no uzskaites”.

1.2.IZMK/ 1.2.VSAM
Ja 1.2.IZMK ir uzrādīti dati ailē “Vērtības samazinājums”, ir aizpildīta  1.2.VSAM

Ja 1.2.IZMK nav uzrādīti dati ailē “Vērtības samazinājums”, nav aizpildīta 1.2.VSAM.

1.2.VSAM Ir aizpildīta F un G aile, izņemot gadījumu, ja F ailē ir norādīts, ka “Aktīvs ir izslēgts no uzskaites”.

1.2.CITA Norādīta informācija par zemi kadastrālajā vērtībā

1.3.BKPV Ailē  “Institucionālā sektora kods” uzrādīts kapitālsabiedrībai atbilstošs institucionālā sektora klasifikācijas kods

1.3.BKPV Kapitālsabiedrība ir kotēta biržā. 
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Gada pārskata iekšējās kontroles sistēma 

(informācija, kam pievērst uzmanību)

1.3.BKPV
Ailē “Kapitālsabiedrības nosaukums” uzrādītais nosaukums atbilst kapitālsabiedrības reģistrētajam juridiskajam 

nosaukumam bez saīsinājumiem

1.3.IZMK Uzrādīts kapitālsabiedrībai atbilstošs reģistrācijas  numurs, institucionālā sektora klasifikācijas kods.

1.3.IZMK

Ja ailē ”Kapitālsabiedrības dati – izmantotais gada pārskats” ir uzrādīts “neauditēts”, tad  līdz 10.augustam 

jāiesniedz Valsts kasē informācija par būtiskiem koriģējošiem un būtiskiem nozīmīgiem nekoriģējošiem notikumiem 

pēc bilances datuma.

1.3.IZMK
Ja vienas iestādes padotības iestādēm vienā kapitālsabiedrībā kopā pieder 20 % un vairāk baslsstiesību, 

konsolidētajā pārskatā ir veikta reklasifikācija uz ieguldījumu radniecīgā vai asociētā kapitālsabiedrībā  

1.3.IZMK Ir norādīts līdzdalības procents perioda beigās

1.3.IZMK/ 1.3.IZGP

Ja 1.3.IZMK ailē “Kapitālsabiedrības dati – izmantotais gada pārskats” pārskata periods nav pārskata gads, 

1.3.IZGP sniegts apraksts, kāpēc lietots atšķirīgs pārskata gads

Ja 1.3.IZMK ailē “Kapitālsabiedrības dati – izmantotais gada pārskats” pārskata periods ir pārskata gads, nav 

aizpildīta 1.3.IZGP

1.3.VDPK/ 1.3.IZMK
Ja 1.3.VDPK uzrādīts darījuma apraksts un summa, 1.3.IZMK  E un F.ailēs ir uzrādīts periods, kas nav pārskata 

gads  

1.3.IZMK/1.3.KNZD
Ja 1.3.IZMK ieguldījuma radniecīgajā vai asociētajā kapitālsabiedrībā vērtība perioda beigās ir vienāda ar 0, bet 

līdzdalība % nav vienāda ar 0, ir aizpildīta 1.3.KNZD

1.3.KNZD
Ir uzrādītas tikai tās kapitālsabiedrības, kurās finanšu ieguldījumi ir uzskaitīti pēc pašu kapitāla metodes (līdzdalība 

radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās) 

1.5.IZMK/ 1.5.VSAM
Ja 1.5.IZMK ir uzrādīti dati ailē “Vērtības samazinājums”, ir aizpildīta 1.5.VSAM.

Ja 1.5.IZMK nav uzrādīti dati ailē “Vērtības samazinājums”, nav aizpildīta 1.5.VSAM.

1.5.VSAM Ir aizpildīta F un G aile, izņemot gadījumu, ja F ailē ir norādīts, ka “Aktīvs ir izslēgts no uzskaites”.

3
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Gada pārskata iekšējās kontroles sistēma 

(informācija, kam pievērst uzmanību)

1.5.CITA Norādīta informācija par zemi kadastrālajā vērtībā

1.6.MEPV/ 1.6.IZMK Ja 1.6.MEPV ir izvēlēta metode “Meža valsts reģistrā norādītā pilnā vērtība”, jābūt datiem 1.6.IZMK kontā 1611

1.6.MEPV/ 1.6.IZMK Ja 1.6.MEPV ir izvēlēta metode “Patiesā vērtība”, jābūt datiem 1.6.IZMK kontā 1613

2.1.IZMK/ 2.1.APVS
Ja 2.1.IZMK kontā 2161 ir dati ailē “Vērtības samazinājums/atzīts(-)”, 2.1.APVS ir apraksts, kāpēc noteikts 

vērtības samazinājums

2.1.IZMK/ FD.A19/ 

2.1.MEPV

Ja 2.1.IZMK kontā 2141 “Bioloģisko aktīvu produkti” ir dati ailē “Palielinājums (+)”, un ir dati 

FD.A19/A19.BIOL, ir aizpildīta 2.1.MEPV 

2.1.CITA Norādīta informācija par zemi kadastrālajā vērtībā

2.3.VSIT/2.3.VERT 2.3.VSIT nav norādīts vērtības samazinājums, kurš 2.3.VERT ir aprakstīts kā 100% izveidotais

4.0.IZMK/V6 Ja ir atlikums perioda beigās 4.0.IZMK rindās STIE un CTIE, ir aizpildīta V6

5.0.AIZP
Ailē “Apraksts par likmes noteikšanas principiem” ir norādīts iemesls, kāpēc aizņēmums ir piešķirts ar 

mazākiem procentiem nekā tirgus procentu likme

V1./2ZD/FD Veidlapa ir iesniegta tām iestādēm, kurām ir dati 2ZD un/vai FD  A16 rindā

V1. Uzrādīts konta numuram un nosaukumam atbilstošs aktīva apraksts 

V1. Uzrādīti juridisku (izņemot valsts sektoru, ja vien nav noslēgts ziedojuma līgums)un fizisku personu ziedojumi

V3.FNOM/ 2.pielikums
Ja ir dati 2.pielikuma kontos 5135 ”Ilgtermiņa saistības par finanšu nomu” un 5315 ”Īstermiņa saistības par 

finanšu nomu”, ir aizpildīta V3.FNOM

V3.FIZN/ 1.pielikums_1
Ja ir dati 1.pielikuma_1 kontos 1421 ”Ilgtermiņa prasības par finanšu nomu” un 2315 ”Prasības par finanšu 

nomu”, ir aizpildīta V3.FIZN

V3.FNOM/V4.OIZN
Ja ir dati V3.FNOM 7.ailē “Neatceļamā apakšnoma”, ir jābūt aizpildītai  V4.OIZN “Informācija par operatīvajā 

nomā nodotajiem aktīviem un saņemamajiem maksājumiem” 3.ailei

V4.OIZN/ 1.pielikums Ja ir dati 1.pielikumā kontā 2316 "Prasības par operatīvo nomu”, jābūt aizpildītai V4.OIZN

V4.ONOM/ 2.pielikums Ja ir dati 2.pielikumā kontā 5316 “Īstermiņa saistības par operatīvo nomu”, ir jābūt aizpildītai V4.ONOM
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Gada pārskata iekšējās kontroles sistēma 

(informācija, kam pievērst uzmanību)

V4.ONOM/ V4.OIZN
Ja ir dati V4.ONOM 6.ailē “Neatceļamā apakšnoma (ieņēmumi)”, ir jābūt aizpildītai V4.OIZN 

“Informācija par operatīvajā nomā nodotajiem aktīviem un saņemamajiem maksājumiem”

V8.piezīme
Veidlapa ir iesniegta tām iestādēm, kurām periodā KAPSAB/gads ir aizpildīta veidlapa 

“KAPSAB_KOPSAV” un ir kapitālsabiedrības, kam piešķirts finansējums)

V9.KATE Atbilstoši V9.KATE norādītajiem datiem ir aizpildītas atbilstošās pārējās V9.piezīmes

V.11.IEST Veidlapa ir iesniegta augstākajā iestādes līmenī – ministrijā, centrālajā valsts iestādē, pašvaldībā

V.11.KAPR Veidlapa ir iesniegta tām iestādēm, kuras ir veikušas konsolidāciju

V12.APLE Ja ir norādīti dati, tad ir norādīts arī konta numurs un apraksts

1.pielikums_1/ VERT un VSIT Ja 1.pielikuma ailē “Vērtības samazinājums” ir dati, ir aizpildītas attiecīgās VERT un VSIT piezīmes

1.pielikums_2/ 1.pielikums_1 Ja ir dati 1.pielikums_1 kontos 1330 un/vai 2530, ir iesniegta veidlapa 1.pielikums_2 

1.pielikums_2/ C-3
Aizdevumi uzrādīti atbilstoši IV ceturkšņa pārskatā C-3 veidlapā sniegtajai informācijai un sadalīti 

ilgtermiņa un īstermiņa aizdevumos (atbilstoši sākotnējam termiņam)

NP.A19, NP.A33, NP.B15, 

NP.B27, NP.C14, NP.C24
Rindā PAR uzrādīti darījumi atbilstoši būtībai un nav attiecināmi uz citu NP rindu

NP.B15/1.3.IZMK (tikai 

pašvaldības)

Ja NP.B15 ir norādīti ieņēmumi no dividendēm, tad ir aizpildīta 1.3.IZMK aile “samazinājums” 

(radniecīgajām un asociētajām kapitālsabiedrībām) Kapitālsabiedrībām, kurās ieguldījums ir zem 20%, 

1.3.IZMK ailē “samazinājums” dividendes nenorāda, bet to maksātās dividendes NP.B15 DIVI rindā var 

būt norādītas.

NP/2.pielikums (tikai ministrijas) Ja 2.pielikuma kontos 5119, 5135, 5219, 5315 ir atlikumi, tad dati uzrādīti NP rindā C21 

FD.A19 DIVI/ 1.3.IZMK  (tikai 

pašvaldības)

Ja FD.A19 rindā DIVI uzrādītas dividendes, pašvaldībai 1.3.IZMK ir uzrādīta līdzdalība mazāka par 

20%

FD.A19 rinda A19.IEUN/ 

4.0.IZMK
Ja ir dati FD.A19 rindā IEUN, ir aizpildīta 4.0.IZMK

FD.A31 rinda IUKV/ 4.0.IZMK Ja ir dati FD.A31 rindā IUKV, ir aizpildīta 4.0.IZMK

V10.KORI/V12.INFO Ja iepriekšējā gada pārskatā V10.KORI ir dati, jābūt datiem pārskata gada  piezīmē V12.INFO 41



Konsolidētā pārskata iesniegšana Valsts kasē

Atbilstoši Likumā par budžeta un finanšu vadību 30.pantā noteiktajam –

iesniedz līdz 1.maijam.

2022.gadā - darba dienas beigas.

Pārskats ir iesniegts, kad ePārskatos ir piešķirts statuss

Pēc 2.maija Valsts kases atbildīgie darbinieki veic pārskata pārbaudi, analizē 

sakarības (veic atzīmes sakarību protokola ailē «VK paskaidrojumi»), 

atgriež labošanai                          vai to pieņem . 

• VK veiktās atzīmes sakarību protokolā var redzēt pēc pārbaudes
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Grozījumi MK Nr. 344 «Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība»

43

• Precizēta informācijas sniegšana par būtiskām 

izmaiņām

• Salīdzināšanās aktu nav jāparaksta vadītājam

• Skaidrojumu par konsolidācijas posteņiem un 

summām nav jāsniedz

• Informācija par darījuma partnera IS darījumos 

bez atlīdzības 

• Precizēts gada pārskata pielikums par Valsts 

ieņēmumu dienesta administrētiem valsts budžeta 

ieņēmumiem

Precizēta informācijas sniegšana par Valsts ieņēmumu 

dienesta administrēto valsts budžeta ieņēmumu 

atvieglojumiem

Pieņemts MK 

17.08.2021. 

Saskaņoti un 

iesniegti MK 

29.11.2021.



2021.gada pārskata dokumenti

Atzinums
Valsts kontroles atzinuma 
vai zvērināta revidenta 
ziņojuma augšupielādei

Paraksta: 
- auditors

Dokumenti
Iestāžu gada pārskata 
dokumentu augšupielādei

Paraksta:

- atbildīgais finanšu darbinieks

- iestādes vadītājs

- auditors
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NP un FD būtiskie darījumi

Izmaiņas NP un FD būtisko darījumu veidlapā
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Būtisko darījumu skaidrojumi
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Būtisko darījumu skaidrojumi
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https://www.kase.gov.lv/metodika/butiskums



Būtisko darījumu skaidrojumi

Būtisko darījumu veidlapa- FD:

- izmaiņas samazinājušās pret iepriekšējā gada darījumiem
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Būtisko darījumu skaidrojumi

Būtisko darījumu veidlapa - FD:   

₋ izmaiņas palielinājušās pret iepriekšējā gada darījumiem
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Būtisko darījumu skaidrojumi

Būtisko darījumu veidlapa - NP:   

₋ izmaiņas samazinājušās pret iepriekšējā gada darījumiem
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Būtisko darījumu skaidrojumi

Būtisko darījumu veidlapa - NP:   

izmaiņas palielinājušās pret iepriekšējā gada darījumiem
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Būtisko darījumu skaidrojumi (kļūdas)
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Būtisko darījumu skaidrojumi (kļūdas)
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Būtisko darījumu skaidrojumi (kļūdas)
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REIE, RENO

Izmaiņas piezīmes REIE, RENO aizpildīšanas kārtībā
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V11.piezīme

Nav jāaizpilda V11.piezīmes par konsolidācijas posteņiem
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V12.INFO

Ailē «palielinājums» norāda tikai pozitīvas vērtības, ailē «samazinājums» 

tikai negatīvas vērtības
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V12. INFO, piemērs

Piemērs, ja ir konstatēta kļūda vērtības samazinājuma (nolietojuma) aprēķinā 

iepriekšējos gados un ir aprēķināts lielāks vērtības samazinājums, tad to rāda 

ailē «samazinājums» kā negatīvu skaitli ar mīnus zīmi
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V12. INFO, piemērs

Piemērs, budžeta iestāde sagatavojot pārskatu par 2020. gadu konstatēja, ka

2018.gada pārskatā nav uzskaitījusi saimniecības ēku, kas saņemta bez

atlīdzības no citas iestādes. Saskaņā ar pieņemšanas nodošanas aktu ēkas

sākotnējo vērtību 120000 euro nepieciešams atzīt kontā 1212

“Nedzīvojamās ēkas” un uzkrāto nolietojumu 30000 euro kontā 1291

“Būvju uzkrātais nolietojums”. Budžeta iestādei noteiktais būtiskuma

līmenis 50 000 euro.
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Piezīmes CITA

Mainīta summēšanas kārtība - piezīme summēsies automātiski. Konsolidētais pārskats 

2021.gadā sakrīt ar kopsummu pa padotības iestādēm.

60

2020.gada pārskats 2021.gada pārskats

Konsolidētais: Konsolidētais:

Padotības iestāde 1:

Padotības iestāde 2:

Padotības iestāde 1:

Padotības iestāde 2:



Budžeta izpildes pārskata finansēšanas 

sadaļa (valsts iestādes) 

F22010010 Pieprasījuma 

noguldījuma veikšana

F22010020 Pieprasījuma 

noguldījuma izņemšana

I. Ieņēmumi II.Izdevumi

F40010020 Izsniegto aizdevumu saņemtā 

atmaksa

F40010010 Izsniegtie aizdevumi

F40020010 Saņemtie aizņēmumi F40020020 Saņemto aizņēmumu atmaksa

F55010020 Akcijas un cita līdzdalība 

komersantu pašu kapitālā, neskaitot 

kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi 

starptautisko organizāciju kapitālā (pārdošana)

F55010010 Akcijas un cita līdzdalība 

komersantu pašu kapitālā, neskaitot 

kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi 

starptautisko organizāciju kapitālā (iegāde)”. 
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Informācija par COVID-19

COVID.BU Pārskats par valsts apdraudējuma un tā seku

novēršanas un pārvarēšanas, īpašo atbalsta mehānismu

īstenošanas un Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumu

budžeta izpildi

03_COVID_PB/SB Pārskats par valsts apdraudējuma un tā

seku novēršanas un pārvarēšanas, īpašo atbalsta mehānismu

īstenošanas un Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumu

papildus piešķirto līdzekļu budžeta izpildi

COVID.V8 Informācija par COVID-19 ietekmi uz iestādes

aktīvu (kapitālsabiedrību) pārvaldību
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Pašvaldības

Nozares

Nozares/ 

pašvaldības



Administratīvi teritoriālā reforma un 

2021.gada pārskats
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Inventarizācija vispārējā valdības sektora 

ietvarā

2021.gada 
darījumu un 

atlikumu 
salīdzināšana

Reorganizējamo pašvaldību izziņas par periodu 01.01.2021. –
30.06.2021 ievadītas Salidzinasana/2021/SAL_2021_pirms 

Reorganizējamo pašvaldību salīdzināšanās pārceltās izziņas uz 
Salidzinasana/2021/SAL_2021 

Reorganizējamo pašvaldību salīdzināšanās izziņas par
periodu līdz 30.06.2021, kas nebija ePārskatos, ievadītas
Salidzinasana/2021/SAL_2021

Iegūstošās pašvaldības veic salīdzināšanos par periodu no 
01.01.2021 līdz 31.12.2021, ievadītas Salidzinasana/2021/SAL_2021
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Salīdzināšanās izziņu datu pārcelšana
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Salīdzināšanās reorganizētajām pašvaldībām

66

2_BEZ Akts par savstarpējo bezatlīdzības darījumu salīdzināšanu starp vispārējās valdības sektora

partneriem

Iestāde, kas nodod aktīvus Iestāde, kas pieņem aktīvus

8. grupas konts 8. grupas konts

(A) Konta Nr. (B) Izdevumu EKK (F) Konta Nr. (G) Ieņēmumu EKK

8420 7320 8410 19.3.0.0.

(C) Konta Nr.: 1231 (H) Konta Nr.: 1231

2_BEZ Akts par savstarpējo bezatlīdzības darījumu salīdzināšanu starp vispārējās valdības

sektora partneriem

Iestāde, kas pieņem saistības Iestāde, kas nodod saistības

8. grupas konts 8. grupas konts

(A) Konta Nr. (B) Izdevumu EKK (F) Konta Nr. (G) Ieņēmumu EKK

8420 7320 8410 19.3.0.0.

(C) Konta Nr.: 5914 (H) Konta Nr.: 5914



Salīdzināšanās ar reorganizētajām 

pašvaldībām

67

Pašvaldības un iestādes, kam ATR ietvaros mainījās nosaukums un

reģistrācijas numurs, periodā SAL_2021 identificējamas pēc abiem

reģistrācijas numuriem un nosaukumiem.



2021.gada iegūstošās pašvaldības konsolidētā 

pārskata apjoms

Konsolidācija starp reorganizējamajām 
pašvaldībām/ iestādēm un iegūstošo pašvaldību/ 
iestādēm par II pusgadu

Konsolidācija starp iegūstošās pašvaldības 
iestādēm par 2021.gadu

Iegūstošās pašvaldības un tās iestāžu pārskati 
par 2021.gadu

Reorganizējamo pašvaldību un iestāžu pārskati par 
visu 2021.gadu (vai slēguma pārskati)

68

3

2

2021.gada 
konsolidētais 

pārskats

1

2

3

4



Kā uzsākt gada pārskata sagatavošanu

69



Gada sākuma/ iepriekšējā perioda dati

70

2020.gada pārskats 2021.gada slēguma

(starpperioda) pārskats
2021.gada pārskats

Smiltenes novads

Raunas novads

Raunas novada 

dome

Gatartas 

pansionāts

Smiltenes novads

Raunas novads

Raunas novada 

dome

Gatartas 

pansionāts

Apes novads 
(neturpina darbību)

Raunas novads

Raunas novada 

dome (neturpina darbību)

Gatartas pansionāts

(turpina darbību)

Smiltenes novads

Apes novads Apes novads

Smiltenes novads



Reorganizējamā pašvaldība, kas neturpina 

darbību (piemērā Apes novads un Raunas novada dome)

71

Statuss «pieņemts»

Dati noslēgti



Reorganizējamā pašvaldība, kas neturpina 

darbību (piemērā Apes novads un Raunas novada dome).
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Reorganizējamās pašvaldības  iestāde, kas 

turpina darbību (piemērā Gatartas pansionāts)

73

Paraksta atbildīgais finanšu 

darbinieks un  vadītājs 
Aizpilda manuāli vai importējot datus no 

grāmatvedības sistēmas par visu 2021.gadu

Atver veidlapu, kurā 

ieceļas 2020.gada 

pārskata beigu dati



Iegūstošā pašvaldība – kā iestāde  (piemērā 

Smiltenes novads*)

74

Aizpilda manuāli vai importējot datus no 

grāmatvedības sistēmas par visu 2021.gadu

Nav jāatver, pārskats 

būs atvērts



Reorganizējamā pašvaldība, kas sagatavo konsolidēto 

pārskatu par iestādēm, kas turpina un neturpina darbību 
(piemērā – Raunas novads).

75

Raunas novada padotības iestāžu 

savstarpējie darījumi līdz 

30.06.2021

Dati nav noslēgti, tos nemaina 

un pārbauda manuāli.



Jaunveidotais novads (iegūstošā pašvaldība)
(piemērā Smiltenes novads)
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Atklātās kļūdas reorganizējamo pašvaldību/iestāžu pārskatos pēc 

30.06.2021. labo iegūstošā pašvaldība dimensijā «Korekcija»



Jaunveidotais novads (iegūstošā pašvaldība)
(piemērā Smiltenes novads)
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Konsolidē (NP, FD, budžeta izpilde un atbilstošie skaidrojumi):

• padotības iestāžu savstarpējos darījumus par 2.pusgadu;

• bez atlīdzības nodošanu/pieņemšanu un nodotos naudas līdzekļus izbeidzot 

darbību (nestandarta ekonomiskās klasifikācijas kodu pāris 7210 – 19.2.0.0.);

Nekonsolidē reorganizējamo pašvaldību 

1.pusgada savstarpējos darījumus



Papildu iekšējās kontroles

Iegūstošās pašvaldības konsolidētajam pārskatam ar salīdzināšanos:

78

Sakarība pieļaujama iegūstošās pašvaldības konsolidētajam pārskatam  par 

konsolidētajiem naudas līdzekļu transfertiem no reorganizējamās pašvaldības uz 

iegūstošo pašvaldību (EKK 7210 – 19.2.0.0.)

Budžeta izpildes pārskatsSalīdzināšanās 

120 000 Konsolidētais 90 000

Konsolidācija -30 000

Kopsavilkums 120 000

Apstiprināt, ka sakarība ir 

par konsolidāciju

Jaunveidotais novads (iegūstošā pašvaldība)
(piemērā Smiltenes novads)



Jaunveidotais novads (iegūstošā pašvaldība)
(piemērā Smiltenes novads)

Iegūstošās pašvaldības konsolidētajam pārskatam ar salīdzināšanos:

79

Sakarība pieļaujama par datiem, kuri konsolidēti padotības iestāžu līmenī!

Sakarība pieļaujama iegūstošajām pašvaldībām par apvienoto pašvaldību pirmā

pusgada darījumiem, kuri nav jākonsolidē.

Budžeta izpildes pārskatsSalīdzināšanās 

1 920 330 Konsolidētais 1 900 000

Konsolidācija -20 330

Kopsavilkums 1 920 330

Papildu iekšējās kontroles

Starpība 1 900 000 euro 

1.pusgada darījumi, kurus 

nekonsolidē

Apstiprināt, ka sakarība ir 

par apvienoto pašvaldību 

1.pusgada darījumiem

Salīdzināts EKK 

2210 visām 

padotības iestādēm



Periods «Atlikumi»
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Iekšējās kontroles sistēma –

2021.gada sākuma atlikumiem sakarības ar periodu Atlikumi_2021

Iegūstošās pašvaldības konsolidētā pārskata 2020.gada beigu atlikumi/ 

2021.gada sākuma atlikumi 

sasummēti no pievienoto reorganizējamo pašvaldību sākuma atlikumiem

Pašvaldības neveic nekādas darbības periodā Atlikumi_2021



Informācija

Atbildīgie kuratori – sekot līdzi informācijai:

• mājas lapā 

• vai ePārskatu info sadaļā

81
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Uz 

sadarbību 

2022.gadā!


