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Aktualitātes grāmatvedības uzskaitē un

gada pārskata sagatavošanā



Aktuālie grāmatvedības uzskaites un gada

pārskata sagatavošanas jautājumi 2022.gadā
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Gada pārskats

Gada pārskatu sagatavo katra iestāde, kura ir: 

 izveidota saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

 reģistrēta VID kā nodokļu maksātājs;

 darba devējs.

Grāmatvedības uzskaiti katra budžeta iestāde veic:

 saskaņā ar nozarē vai pašvaldībā izstrādātu vienotu kārtību;

Grāmatvedības organizācijas veids:

 centralizēti

 decentralizēti



Izmaiņas Sabiedrības integrācijas fonda 

atbalsta komplektu uzskaitē
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Pašvaldības par saņemtiem 

atbalsta komplektiem atzīst:

• krājumu kontā D 2132

• nākamo periodu 

ieņēmumus kontā K 5931

K 8410

SIF par atbalsta komplektiem 

atzīst:

• nākamo periodu  

izdevumus kontā K 2431

Izmaiņas

Izmaiņas

Lūdzam sekot līdzi Sabiedrības integrācijas fonda sniegtajai informācijai 
par izmaiņām grāmatojumu shēmā!

Partnerorganizācijas 

(pašvaldības) atbalsta 

komplektus atzīst:

• krājumu kontā D 2132

• Ieņēmumus kontā K 8410

SIF par atbalsta komplektiem 

atzīst:

• prasības kontā D 2321

2021.gadā

Salīdzina

2022.gadā



Nolietojums ES fondu finansētiem 

pamatlīdzekļiem

• Grāmatvedības uzskaitē nolietojumu visiem aktīviem aprēķina 

saskaņā ar MK 87 2.pielikumā noteiktām normām neatkarīgi no 

finansēšanas avota

• Eiropas Komisijas Regulā minēto lietošanas laiku pielieto projekta

izmaksu un ieguvumu analīzei (finanšu analīzei un ekonomiskai 

analīzei).

• Pārrēķins 2022.gadā:

 Atlikums 01.01.2022. > 0

 Nolietojuma norma atšķiras no MK 87

 Veic nolietojuma pārrēķinu kopš aktīva sākotnējās atzīšanas

 Nodala pārrēķinu par 2022.gadu un iepriekšējiem gadiem
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Skaidrojums par 

nolietojuma labošanu

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.kase.gov.lv%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpublic%2FPD%2FMetodika%2FGramatv_uzskaite%2FNolietojuma_aprekins_ES.docx&wdOrigin=BROWSELINK


• Summē iepriekšējo gadu pārrēķinu bilances posteņos:

 nolietojuma samazinājums – atlikušās vērtības palielinājums,

D 1291                D 1210

 nolietojuma palielinājums – atlikušās vērtības samazinājums.

K 1293 K 1230

• Izmanto 2022.gadam noteikto kļūdas būtiskumu

• Grāmatojumi:

Nolietojums ES fondu finansētiem 

pamatlīdzekļiem

Būtiskas korekcijas Nebūtiskas korekcijas

D 129x K 3510 D 129x K 8751

D 3510 K 129x D 8761 K 129x
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Uzrādīšana 
pārskatā 
atšķiras!



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

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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Iepriekšējo periodu kļūdu labojumi 

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

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

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



Iepriekšējo periodu kļūdu labojumi (2)
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Nebūtiska 

kļūda

Būtiska 

kļūda



Būtiskums un iepriekšējo periodu kļūdu 

labošana

11

Iepriekšējā 

perioda dati

Būtisku 

iepriekšējo 

periodu kļūdu 

labojums

Būtiskums
01.05.2022.-

30.04.2023.

2021.gada pārskats 2022.gada pārskats



Būtiskums un kļūdu labojums iestādēm, 

kuras likvidētas/reorganizētas

Izmantotais būtiskums 
kļūdu labojumiem

Kļūdas labojums

Iestāde 
likvidēta/reorganizēta 
2021.gadā

Iestādes, kura pārņēma
likvidēto/reorganizēto 
iestādi, būtiskums

Labo iestādes, kura pārņēma
likvidēto/reorganizēto iestādi,
pārskatu

Iestāde 
likvidēta/reorganizēta 
2022.gadā

Likvidētās/ reorganizētās 
iestādes būtiskums

Labo likvidētās/reorganizētās
iestādes pārskatu, vai, ja tas nav 
iespējams, labo pašvaldības 
konsolidētā pārskata dimensijā 
«Korekcija»



V10.KORI un V10.NEKN piezīmes

• Piezīmes ir pieejamas tikai pēc tam, kad Bilanci ir parakstījis

iestādes vadītājs.

• Norāda informāciju tikai par būtiskiem darījumiem pēc bilances

datuma – sk. Valsts kases tīmekļvietnē publicēto būtiskuma līmeni

koriģējošiem un nekoriģējošiem notikumiem.

• Nākamajā gadā labo pārskata sākuma atlikumus atbilstoši

V10.KORI piezīmei un sniedz informāciju V12.INFO piezīmē.
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https://www.kase.gov.lv/metodika/butiskums


Datu pārklasifikācijas uzrādīšana

Ja pārskata gadā mainīta darījumu klasifikācija, pārskatā atsevišķā ailē norāda

iepriekšējā pārskata perioda datu pārklasifikāciju atbilstoši pārskata gada

klasifikācijai:
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V12.INFO !!



Galvojumi zembilancē

Zembilancē uzskaita budžeta iestāžu un valsts budžeta sniegto galvojumu

iespējamo saistību summu atbilstoši iespējami precīzākajai pašreizējās

vērtības aplēsei bilances datumā, kas būtu jāmaksā par galvoto aizņēmumu,

ja galvojuma ņēmējs to neatmaksātu.

Iespējamo saistību summu novērtē atbilstoši šādiem kritērijiem:

- resursu izlietojuma varbūtība ir iespējama (≥5%<50%);

- nav precīzi zināma vērtība vai konkrētu saistību rašanās vai segšanas 

datums. 
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Galvojumi: piemērs

Pašvaldība 2021.gada 1.oktobrī izsniegusi kapitālsabiedrībai galvojumu
200 000 euro.

Pārskata gada beigās saskaņā ar iekšējo kārtību pašvaldība veic
iespējamo saistību summas izvērtējumu, piemēram, izvērtējot šādus
riskus:

• kapitālsabiedrības finansiālais stāvoklis;

• galvotā aizņēmuma saistību izpilde noteiktā termiņā;

Ņemot vērā riskus, pašvaldība novērtē, ka pašvaldības budžeta līdzekļu
izlietojuma varbūtība ir intervālā (≥5%<50%) un nepieciešams uzrādīt
iespējamās saistības.

Pašvaldība nosaka, ka iespējamais līdzekļu izlietojums ir 20% no
izsniegtā aizņēmuma pamatsummas atlikuma:

Aizņēmuma atlikums 31.decembrī – 195 000 euro.

Iespējamo saistību summa – 195 000 euro * 20% = 39 000 euro.
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Galvojumi: piemērs

Mēneša pārskats par decembri:

Gada pārskats:
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Iespējamie 
zaudējumi

Galvojuma 
summas 
atlikums



Tiešsaistes maksājumu (POS) apkalpošanas 

maksa

Pielietotie konti (2021.gadā): 5311; 5317; 

5429; 5424; 5819 

Pielieto kontu 5429 un norāda

institucionālo sektoru S130190

2021.gadā piemērota 

dažāda uzskaites kārtība

Vienota uzskaites kārtība
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 Pēcnodarbinātības labumi: 

• izdienas pensijas;

• pabalsts bijušajiem pašvaldību priekšsēdētājiem

 Kompensācijas darbiniekiem

 Tiesvedības

Uzkrājumi



Uzkrājumi

20

Uzkrājumu aprēķinā 2022.gada beigās piemēro diskonta likmi

Procentu ieņēmumiem piemēro 2021.gada diskonta likmi :

Uzkrājumu 

atlikums 

31.12.2021.

2022.gadā plānotā 

izmaksas summa

Diskontētā 

summa

Diskonta 

likme 

2021.gadā 

-0.20%

2.11 %

-0.20 %

Finanšu pārskata, dokumentu 
un salīdzināšanās 
sagatavošanas vadlīnijas 

Grāmatvedības 
uzskaites rokasgrāmata

https://www.kase.gov.lv/sites/default/files/public/PD/Metodika/Rokasgr%C4%81matas/Finansu_parskata_sagatavosanas_vadlinijas.pdf
https://www.kase.gov.lv/sites/default/files/public/PD/Metodika/Rokasgr%C4%81matas/Gramatvedibas_uzskaites_rokasgramata_1_4.pdf


CITA.KART piezīme

Par situāciju 2022.gada 31.decembrī

Budžeta iestādes – pasūtītāji norāda informāciju par:

• līgumu izpildi («karteļa būvnieks» + «karteļa objekts»); 

• neatbilstoši veiktiem 

izdevumiem;

• izvērtējumu par prasības 

celšanu pret būvnieku
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Finanšu pārskata posteņu 
skaidrojuma vadlīnijas 

https://www.kase.gov.lv/sites/default/files/public/PD/Metodika/Rokasgr%C4%81matas/FP_postenu_skaidrojuma_vadlinijas.pdf


CITA.KART piezīme

Par situāciju 2022.gada 31.decembrī

CFLA un VARAM norāda informāciju par neatbilstoši veiktiem izdevumiem 

sadalījuma pa finansējuma saņēmēja institucionālajiem sektoriem.
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CITA.KART piezīme

Par situāciju 2022.gada 31.decembrī

Konkurences padome norāda informāciju par piemērotajiem naudas 

sodiem.

Valsts kase norāda informāciju par valsts budžeta aizdevumu 

neatgūstamības riskiem.
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Vadības ziņojums

MK 344: 

«57. Vadības ziņojumā sniedz

informāciju par:

• iestādes darbību pārskata gadā un

• plānoto darbību turpmākajos gados,

• kā arī informāciju par būtiskiem

riskiem un neskaidriem apstākļiem,

ar kuriem iestāde saskaras.»

Koncentrēta 

informācija

Lietotājam būtiska 

informācija

Orientēta uz finanšu 

pārskatā sniegto 

informāciju



Būtiskie darījumi

Ja Bilances, NP vai FD postenim parādās sadaļa «Būtiskie darījumi» 

– tie ir jāskaidro!

Papildus funkcionalitāte 2022.gada pārskatā – brīdinājuma 

paziņojums
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Gada pārskata sagatavošana

1. Atver veidlapas ar iepriekšējā perioda datiem:

2. Atver veidlapu Fin_parsk_pielikums

3. Pievieno dokumentus
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Gada pārskata parakstīšanas kārtība

Pareizi Nepareizi

1. Iestāde sagatavo un paraksta pārskatu

2. Konsolidējošā iestāde pieņem iestādes 

pārskatu

3. Konsolidējošā iestāde sagatavo un 

paraksta konsolidēto pārskatu
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Gada pārskata labošanas kārtība

Pareizi Nepareizi

1. Atgriež labošanai konsolidējošās 

iestādes pārskatu

2. Atgriež labošanai iestādes pārskatu
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Gada pārskata labošana - redakcijas



Gada pārskata labošana - redakcijas



Gada pārskata pārbaude



ePārskati lietošana



VSIT un VERT piezīmes

Piezīmē VSIT norāda vērtības samazinājumu atbilstoši kavējuma dienām.

100% vērtības samazinājumu piezīmē VSIT nenorāda! 

Par 100% vērtības samazinājumu sniedz informāciju piezīmē VERT!
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2.6.NLIZ

34



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



Kopsavilkums

 Kas veic grāmatvedības uzskaiti un sagatavo gada pārskatu

 Grāmatvedības uzskaites un pārskata sagatavošanas jautājumus:

 SIF atbalsta komplektu uzskaites izmaiņas

 kādas ir ES fondu līdzfinansēto pamatlīdzekļu nolietojuma 

normas

 kas ir kļūda un kā to labot

 kas ir klasifikācijas maiņa

 Kā uzskaitīt galvojumus zembilancē

 Kurā kontā uzskaitīt tiešsaistes maksājumu apkalpošanas 

maksu

 Nianses par uzkrājumu aprēķinu uz 2022. gada beigām

 Informācijas atklāšana par «Karteļa lietu»



Kopsavilkums

 Vadības ziņojuma tvērums

 Kā darboties epārskatu sistēmā

 ePārskatu pilnveidošana kvalitātes nodrošināšanai un 

risku mazināšanai

 Kā sagatavot atsevišķus posteņu skaidrojumus:

 Par vērtības samazinājumu

 Par naudas līdzekļu izlietojumu

 Informācijas atklāšana par COVID-19 krīzi



Aktualitātes 2023.gads/ 2024.gads
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Ministru kabineta 06.09.2022. noteikumi Nr. 547

«Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra 

noteikumos Nr. 87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība 

budžeta iestādēs«»

https://likumi.lv/ta/id/335254


Grozījumi MK noteikumos Nr.87 no 

01.01.2023.

Precizētas esošās grāmatvedības uzskaites prasības:

• ilgtermiņa prasību un saistību īstermiņa daļu pārklasificē ne retāk kā 

reizi pārskata gadā,

• ieguldījuma īpašumu sastāvā pārklasificē visus aktīvus, kas iznomāti 

kopā ar zemi vai būvi, izņemot pazemes aktīvus un bioloģiskos aktīvus;

• bioloģisko aktīvu klasificē pamatlīdzekļu sastāvā, ja nav noteikts šī 

aktīva izmantošanas mērķis;

• Subsīdijas un dotācijas, kas paredzētas valsts vai pašvaldību ilgtermiņa 

ieguldījumu izveidošanai, uzskaita budžeta iestādes ilgtermiņa 

ieguldījumu sastāvā;
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Grozījumi MK noteikumos Nr.87 no 

01.01.2023.

• budžeta iestāde, kura finansē kapitālo ieguldījumu valsts vai 

pašvaldības īpašumā, uzskaita nepabeigtās būvniecības izmaksas līdz 

objekta pabeigšanai un pēc tam šīs izmaksas nodod budžeta iestādei, 

kuras grāmatvedības uzskaitē ir īpašums, kurā veikta būvniecība:
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Darbu izpilde

Budžeta 
iestāde, kura 

finansē 
kapitālos 

ieguldījumus

Būvniecības 
procesa 

izpildītājs 

Finansējums*

D 1280
K 2620

D 1240
K 1280

Budžeta 
iestāde, kuras 
grāmatvedības 

uzskaitē ir 
īpašums, kurā 

veikta 
būvniecība Izmaksu 

nodošana

D 8420
K 1240

D 1240 -> 1210
K 8410

*izņemot transfertus



Grozījumi MK noteikumos Nr.87 no 

01.01.2023.

• ieguldījuma īpašuma vērtības samazinājumu pārskata, ja vismaz par 

vienu procentpunktu ir palielinājusies vai samazinājusies vērtības 

samazinājuma aprēķinam izmantotā diskonta likme;

• precizēta pašu kapitāla metodes piemērošana, ņemot vērā 

kapitālsabiedrības pašu kapitāla izmaiņas, kas attiecināmas uz 

kapitāldaļu turētāju;

• līdzdalību samazina par kapitālsabiedrību paziņotām dividendēm;

• aktīvus, kas iegūti operatīvās nomas ietvaros, zembilancē neuzrāda.
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Izmaiņas 1.pielikumā «Grāmatvedības kontu plāna un zembilances shēma 

un apraksts» :

• Izslēgts konts 1160 Derīgo izrakteņu izpēte un citi līdzīgi neražotie 

nemateriālie ieguldījumi

• Precizēti kontu 1216 un 1217 apraksti:

Grozījumi MK noteikumos Nr.87 no 

01.01.2023.

1216 Atpūtai un izklaidei 

izmantojamā zeme

Kontā uzskaita zemi zem parku teritorijām un 

atpūtas vietām

1217 Pārējā zeme Kontā uzskaita zemi zem iekšzemes 

publiskiem ūdeņiem un jūras piekrastes 

ūdeņiem un jūras piekrastes sauszemes daļu, 

kā arī citu iepriekš neklasificēto zemi 

(piemēram, karjerus, kapu teritorijas zemi, 

meža zemi)
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• precizēts konta 2150 nosaukums «Valsts materiālās rezerves» un 

apraksts;

• izveidots jauns konts 2378 «Vērtības samazinājums pārmaksātiem 

nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem budžetos»;

• precizēts konts 2399 «Pārējās prasības» apraksts – uzskaita arī 

samaksātās drošības naudas;

• precizēts konta 2423 «Nākamo periodu izdevumi sociālajiem 

norēķiniem» apraksts – uzskaita veiktos maksājumus, kas attiecas uz 

nākamiem periodiem;

• izslēgti konti 3511, 3512, 3513, 3514, 3521, 3522, 3523, 3524 -

budžeta izpildes rezultātu nav jānodala pa budžeta veidiem.

Grozījumi MK noteikumos Nr.87 no 

01.01.2023.
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Precizēts 3.pielikums «Finanšu instrumentu kategorijas»:

• kategorijā «Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi» iekļauts konts 

1351 «Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi starptautiskajās finanšu 

institūcijās»;

• kategorijā «Pārējās finanšu saistības» svītroti konti 5135 

«Ilgtermiņa saistības par finanšu nomu» un 5315 «Īstermiņa 

saistības par finanšu nomu»

Grozījumi MK noteikumos Nr.87 no 

01.01.2023.
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Iekļautas prasības nekustamā īpašuma nodokļa uzskaitei:

• Ieņēmumus atzīst ne retāk kā pārskata perioda beigās:

 pārskata periodu nosaka iekšējos normatīvos aktus, ievērojot 

pārskatu sniegšanas prasības;

• Nosaka prasību vērtības samazinājumu;

• Ieņēmumus par soda un kavējuma naudu uzskaita tās saņemšanas 

dienā, izņemot gadījumu, ja tās saņemšana ir droši ticama;

• Būtisku kļūdu labojumus grāmato iepriekšējā gada budžeta izpildes 

rezultātā un koriģē pārskata sākuma atlikumus.

Grozījumi MK noteikumos Nr.87 no 

01.01.2024.
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Informāciju nesniedz 

sektoru sadalījumā



Ministru kabineta 09.09.2022. noteikumi Nr. 561

«Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra

noteikumos Nr. 652 «Gada pārskata sagatavošanas

kārtība»»

Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumi Nr. 652

«Gada pārskata sagatavošanas kārtība»

https://likumi.lv/ta/id/335606
https://likumi.lv/ta/id/326425/redakcijas-datums/2023/01/01


Gada pārskata sagatavošana no 

2023.gada

Būtiskās izmaiņas:

• apvienoti MK noteikumi iestāžu gada pārskatu un

Saimnieciskā gada pārskata sagatavošanai (MK 344 + MK 430);

• veidlapu struktūra iekļauta Vadlīnijās, MK noteikumos =

informācijas apraksts;

• precizēts salīdzināšanās process.



2023.gada pārskata sagatavošanas termiņi

JANV FEBR MARTS APR

Gada pārskata 
sagatavošana

Inventarizācija,
Gada slēguma 

procedūras

Sākas darbs pie 
konsolidētā saimnieciskā 

gada pārskata 
sagatavošanas

Pārbaudes

Konsolidētā gada pārskata sagatvošana

Konsolidācijā iesaistītās iestādes gada pārskata sagatavošanā ievēro 
ministrijas vai pašvaldības vienoto gada pārskata sagatavošanas 

kārtību, grāmatvedības uzskaites kārtību un kontu plānu.

Atzinums/ ziņojums

Valsts kontrole sgatavo 
atzinumu/ zvērināti revidenti 

sagatavo ziņojumu
par gada pārskata 

sagatavošanas pareizību

Iesniegts Valsts kasē

Ministrijas un CVI, 
pašvaldības gada pārskatu 

vai konsolidēto gada 
pārskatu iesniedz Valsts 

kasei līdz 1. aprīlim 
(LBFV 30.pants)
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Būtiskuma līmenis

Būtiskuma līmeni nosaka saskaņā ar Valsts kases

tīmekļvietnē publicēto informāciju kārtējam gadam.

Valsts kase savā tīmekļvietnē nodrošinās pieejamu

būtiskuma noteikšanas algoritmu, pēc tehniskā

risinājuma izstrādes, līdz 01.05.2023.



Budžeta izpildes pārskata 

likuma/plāna informācijas uzrādīšana

Attiecas uz: 

 no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un 

budžeta nefinansētām iestādēm,

 pašvaldībām
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Informāciju par budžeta plāna rādītājiem norāda vismaz valsts budžeta 

likuma pielikumos apstiprinātajā detalizācijā (MK 652 – 128.3., 129.3)



Piemērs plāna datiem (valsts budžeta likuma 

4.pielikums)

3.0 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4.0 Ārvalstu finanšu palīdzība

4.2 Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

5.0 Transferti

17.0.0.0.
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku 
personu un budžeta nefinansētu  iestāžu transferti

17.1.0.0.
Valsts budžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts 
budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām 
personām un no budžeta nefinansētām iestādēm

17.1.1.0.

Valsts budžeta iestāžu saņemtie transferti no savas 
ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošām 
no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām 
publiskām personām un budžeta nefinansētām 
iestādēm

17.1.2.0.

Valsts budžeta iestāžu saņemtie transferti no citas 
ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošām 
no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām 
publiskām personām un budžeta nefinansētām 
iestādēm

17.1.3.0.

Valsts budžeta iestāžu saņemtā atmaksa no savas 
ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošām 
no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām 
publiskām personām un budžeta nefinansētām 
iestādēm par Eiropas Savienības politiku instrumentu 
un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto 
projektu (pasākumu) īstenošanai piešķirtajiem 
līdzekļiem

17.1.4.0.

Valsts budžeta iestāžu saņemtā atmaksa no citas 
ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošām 
no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām 
publiskām personām un budžeta nefinansētām 
iestādēm par Eiropas Savienības politiku instrumentu 
un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto 
projektu (pasākumu) īstenošanai piešķirtajiem 
līdzekļiem

3000 Subsīdijas un dotācijas

6000 Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 

1.4.
Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un 
starptautiskā sadarbība

7600 Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā

7700 Starptautiskā sadarbība

1.5.
Transferti viena budžeta veida ietvaros un uzturēšanas 
izdevumu transferti starp budžeta veidiem

7100
Valsts budžeta transferti un uzturēšanas izdevumu 
transferti

7120
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts 
pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

7130
Valsts budžeta transferti no valsts pamatbudžeta uz 
valsts pamatbudžetu

7300

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citiem 
budžetiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un 
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 
projektiem (pasākumiem)

7320

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un 
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 
projektiem (pasākumiem)

7350

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti valsts 
budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām 
personām un budžeta nefinansētām iestādēm Eiropas 
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 
finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem 
(pasākumiem) 
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Shematiski budžeta plāna dati

Klasifikācijas 
kods

Posteņa nosaukums
Plāns gadam

Apstiprinātais Ar izmaiņām

I. IEŅĒMUMI KOPĀ

0.0 Grupas nosaukums

00.0.x.x. Klasifikācijas koda nosaukums

5.0. Transferti

00.0.0.x Klasifikācijas koda nosaukums

00.0.0.x Klasifikācijas koda nosaukums

II. IZDEVUMI KOPĀ

xx.xxx Funkcionālās kategorijas koda nosaukums

x.x Ekonomiskās klasifikācijas grupas nosaukums

x000 Ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums

1.5. Transferti viena budžeta veida ietvaros un uzturēšanas izdevumu transferti 
starp budžeta veidiem

000x Ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums

III. IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+), DEFICĪTS (–) (I. – II.)

IV. FINANSĒŠANA

Fxxxxxxxx Klasifikācijas koda nosaukums
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Izmaiņas inventarizācijā starp VVS 

struktūrām

Laikposmā no 1. janvāra līdz 31. janvārim, izmantojot

ePārskatus, elektroniski sagatavo salīdzināšanas aktus saskaņā ar

attaisnojuma dokumentiem, kas sagatavoti līdz 21. janvārim,

par:

- prasību, nākamo periodu izdevumu, avansa maksājumu un

saistību atlikumiem atbilstoši normatīvajos aktos budžeta iestāžu

grāmatvedības jomā noteiktajai kontu plāna shēmai
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Gatavošanās 2023.gada pārskatam

Aktualizētas Vadlīnijas 2023.gada pārskatam

ePārskatos ieviestas 2023.gada pārskata veidlapas

Pieejams xml apraksts 2023.gada pārskatam

1
JUN

1
APR

1
FEBR

APR
Informācija - seminārs par izmaiņām vispārējās 
valdības struktūru 2023.gada inventarizācijas 
procesā par prasībām un saistībām
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Informācija

Atbildīgie kuratori – sekot līdzi informācijai:

• mājas lapā 

• vai ePārskatu info sadaļā
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Tēmas, ar kurām strādāsim 2023.gadā

Kvalitātes un atbilstības pilnveidošanai grāmatvedības uzskaitē un pārskatu 

sagatavošanā:

 diskusija par nolietojuma normām;

 MK 652 pilnveidošana attiecībā uz salīdzināšanos;

 Starptautisko standartu prasību izvērtēšana sadarbībā ar iesaistītajām 

pusēm:

 sociālo pabalstu shēmas;

 pēcnodarbinātības pabalstu aprēķins un informācija.

 Ceturkšņa pārskatu optimizācija
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Uz 
sadarbību 

2023.gadā!



Vineta Parfenkova

Valsts kases

Pārskatu departamenta direktores vietniece

Tālr. 67094248 

Vineta.Parfenkova@kase.gov.lv

Inese Sirbu

Valsts kases

Pārskatu departamenta vadošā eksperte

Tālr. 67094257

Inese Sirbu@kase.gov.lv


