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Gada pārskatā uzrādāmā informācija 

par COVID-19 ietekmi 
 

Reaģējot uz pasaulē un Latvijā radušos ārkārtas situāciju, ko izraisījusi koronavīrusa 

(COVID-19) pandēmija, ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību 2019.gada 

pārskatos ir nepieciešams sniegt papildu informāciju par šo ārkārtas apstākļu ietekmi uz 

valsts un pašvaldību budžetu, finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem: 

 izdevumi iestāžu darbības nepārtrauktības nodrošināšanai (piemēram, informācijas 

tehnoloģiju, iekārtu, dezinfekcijas līdzekļu iegāde); 

 izdevumi iestādei deleģēto funkciju papildus pasākumu izpildes nodrošināšanai 

(piemēram, atbalsts kapitālsabiedrībām, dīkstāves pabalstu, bezdarbnieku pabalsta 

izmaksai) vai izdevumu samazinājums deleģēto funkciju apjoma samazināšanās 

rezultātā; 

 cita finansiāla rakstura ietekme (piemēram, aktīvu vērtības samazinājums, procentu 

maksājumu atlikšana). 

 

Šajās vadlīnijās sniegta informācija par COVID-19 ietekmes skaidrojuma iekļaušanu 

ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību 2019.gada pārskatā. 

[160420] Attiecībā uz padotības iestādēm rīkojas atbilstoši nozares vai pašvaldības gada 

pārskata sagatavošanas kārtībā noteiktajam. 

Ņemot vērā notikumu gaitu 2020.gadā, COVID-19 

ietekme 2019.gada pārskatā ir jāuzrāda kā 

nekoriģējoši notikumi pēc bilances datuma 

atbilstoši Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu 

Nr. 344 “Gada pārskata sagatavošana” (turpmāk – 

MK Nr. 344) 3.14.apakšpunktam. 

Atbilstoši ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību apstiprinātajā gada pārskata 

sagatavošanas kārtībā par informācijas apkopošanu par nekoriģējošiem notikumiem pēc 

bilances datuma, ministrijas, centrālās valsts iestādes un pašvaldības sagatavo konsolidēto 

informāciju par COVID-19 ietekmi. 

2020.gadā iestādes nodrošina budžeta ieņēmumu un izdevumu analītisku uzskaiti 

attiecībā uz COVID-19 ietekmi. [160420] Nozare vai pašvaldība patstāvīgi izvēlas 

metodes un organizē procesu, kā veikt analītisko uzskaiti.  

Turpmāk sekojot līdzi notikumu attīstībai un krīzes pārvarēšanas gaitai, Valsts kase 

papildinās šajās vadīnijās minēto pieeju informācijas atklāšanai un par to informēs 

ministrijas, centrālās valsts iestādes un pašvaldības. 

 

IZVĒRTĒJUMS 

 

Lai noteiktu sniedzamās informācijas apjomu, ministrijas, centrālās valsts iestādes un 

pašvaldības iespēju robežās izvērtē paredzamo COVID-19 ietekmi uz aktīviem, saistībām, 

ieņēmumiem un izdevumiem 2020.gadā un attiecīgi papildina 2019.gada pārskatu:  

3.14. nekoriģējošs notikums pēc bilances datuma – 

notikums, kas liecina par apstākļiem, kas radušies 

pēc bilances datuma, neattiecas uz pārskata gadu, bet 

nākotnē varētu būtiski ietekmēt iestādes finanšu 

rādītājus (piemēram, aktīvus, saistības, budžeta 

izpildes rezultātu) 
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iekļaujamā informācija par 

notikumiem, kas nākotnē varētu 

būtiski1 ietekmēt iestādes darbību 

Izvērtē, vai un kādas sekas ar COVID-19 izplatību saistītie 

ierobežojumi atstās uz ministriju, centrālo valsts iestādi un 

pašvaldību. Vadības ziņojumā norāda, ka šāds izvērtējums 

ir veikts, un apraksta apzinātos riskus un nenoteiktības attiecībā uz COVID-19 ietekmi – 

ir/nav būtiska, kā arī norāda, ka gada pārskata pielikumā ir sniegta attiecīgā informācija par 

nekoriģējošiem notikumiem pēc bilances datuma. 

Ja ministrijas, centrālās valsts iestādes un pašvaldības 2019.gada pārskats vai konsolidētais 

2019.gada pārskats līdz šo vadlīniju publiskošanai jau ir apstiprināts (ePārskatos pievienots 

zvērināta revidenta atzinums) pārskatu atkārtoti nav jāsagatavo. 

Ministrija, centrālā valsts iestāde vai pašvaldība līdz konsolidētā gada pārskata publiskošanas 

datumam izvērtē nepieciešamību papildināt padotības iestādes gada pārskatu vai sniegt 

informāciju saskaņā ar šīm vadlīnijām atsevišķi. 

[160420] Informācijas sniegšanas piemērs Vadības ziņojumā: “Pēc finanšu gada beigām, 

2020. gada martā, Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs ir stājušies spēkā ar 

koronavīrusa izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazina ekonomikas attīstību 

valstī un pasaulē. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to pastāv 

ekonomikas attīstības nenoteiktība. Pašvaldība seko līdzi un izvērtē situāciju. Pašlaik 

Pašvaldība vēl nespēj aplēst ietekmi uz Pašvaldības budžetu. Pašvaldības vadība uzskata, ka 

spēs pārvarēt ārkārtas situāciju. Tomēr šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir 

pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un turpmāko notikumu ietekme uz 

Pašvaldības darbību nākotnē var atšķirties no vadības izvērtējuma”. 

 

 

 

 Bilancē norādāmo informāciju nekoriģē, bet attiecībā uz pārskata posteņiem veic 

šādu izvērtējumu: 

o nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu, ieguldījuma īpašumu, bioloģisko 

aktīvu vērtības samazinājums 

Attiecībā uz ilgtermiņa nefinanšu ieguldījumiem šobrīd COVID-19 ietekme ir novērtēta kā 

īstermiņa (nepārsniedz vienu gadu), tāpēc aktīvu vērtību nav jāpārskata.  

o krājumu vērtības samazinājums 

Ja 2019.gada beigās ir būtiski1 krājumu atlikumi, tad izvērtē, vai laika periodā līdz pārskata 

apstiprināšanas datumam pastāvošie apstākļi liecina par to vērtības būtisku samazinājumu 

(piemēram, pārtikas produktu derīguma termiņa beigas pirms to izlietošanas paredzētajām 

vajadzībām saistībā ar mācību pārtaukšanu skolās). Ja šādi apstākļi pastāv, tad aplēš 

krājumu vērtību, kas izslēdzama no uzskaites 2020.gadā. 

o Ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājums vai 

izslēgšana no uzskaites 

                                                           
1 Būtiskuma līmeni nosaka saskaņā ar Valsts kases tīmekļvietnē publicēto informāciju kārtējam gadam par 

koriģējošiem un nekoriģējošiem darījumiem. 

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. 

 

 

Vadības ziņojumā 

Finanšu pārskatos 

https://www.kase.gov.lv/metodika/gramatvedibas-uzskaite/skaidrojumi
https://www.kase.gov.lv/metodika/butiskums
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Finanšu instrumenti: Izvērtē, vai finanšu instrumentiem, kas ir klasificēti finanšu 

instrumentu kategorijās “Aizdevumi un prasības” (finanšu aktīvi) un “Līdz termiņa beigām 

turēti ieguldījumi” (finanšu aktīvi), nav konstatēts būtisks2 vērtības samazinājums, savukārt 

finanšu instrumentiem, kas novērtēti patiesā vērtībā un kas ir klasificēti finanšu instrumentu 

kategorijās “Patiesajā vērtībā novērtēti finanšu aktīvi” (finanšu aktīvi) vai “Pārdošanai 

pieejami finanšu aktīvi” (finanšu aktīvi) vai “Patiesajā vērtībā novērtētas finanšu saistības” 

(finanšu saistības), nav būtiskas patiesās vērtības izmaiņas. Ja šādi apstākļi pastāv, aplēš 

attiecīgo aktīvu un saistību vērtības izmaiņas 2020.gadā. Izvērtē, vai pastāv aizņēmuma 

līgumu noteikumu neizpilde, kas rodas aizņēmuma līgumos noteikto saistību par 

maksājumiem neizpildes rezultātā vai par īpašu līgumos noteikto nosacījumu pārkāpumiem. 

Par COVID-19 ietekmi uz 2019.gada pārskatā norādītiem finanšu rādītājiem uzskata 

darījumus, ja 2020.gadā veikta finanšu instrumentu pirmstermiņa dzēšana (piemēram, 

noguldījuma pirmstermiņa izņemšana) vai restrukturizācija, lai izslēgtu finanšu riskus, kas 

saistīti ar finanšu instrumentu vērtības samazinājumu vai patiesās vērtības izmaiņām, un 

uzsākta jaunu finanšu instrumentu izmantošana, lai veiktu COVID-19 ietekmes novēršanai 

nepieciešamo finanšu resursu piesaisti.  

Līdzdalība kapitālā: Izvērtē radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību, kā arī pārējo 

kapitālsabiedrību sniegto informāciju par darbības turpināšanas iespējām (atbilstoši MK 

25.09.2012. noteikumiem Nr. 643 “Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā 

arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu informāciju”) un, ja 

konstatētas aktīvu vērtības samazinājuma pazīmes, aprēķina finanšu ieguldījumu vērtības 

samazinājumu 2020.gadā. 

Papildus par radniecīgo kapitālsabiedrību (valstij vai pašvaldībai katrai atsevišķi vai 

kopā pieder 50 % un vairāk kapitāla daļu vai valstij vai pašvaldībai katrai atsevišķi vai kopā 

pieder mazāk par 50 % kapitāla daļu, bet valsts vai pašvaldība nosaka un kontrolē 

kapitālsabiedrības finanšu un pamatdarbības politiku) pārvaldību ministrija, centrālā valsts 

iestāde, pašvaldība sagatavo informāciju, kurā atklāj krīzes finansiālo ietekmi uz 

kapitālsabiedrības turpmāko darbību. Piemēram, ja 2020.gadā tiek piešķirta dotācija, kura 

paredzēta COVID-19 ietekmes mazināšanai, šādu informāciju norāda atsevišķi no tā 

finansējuma, kas tiek piešķirts atbilstoši aktīvu pārvaldības modelim un ir uzrādīts 

Kopsavilkuma ziņojumā.  

Kopsavilkuma ziņojumā uz tā iesniegšanas brīdi atklāj informāciju, kas noteikta MK 

Nr. 643. Par krīzes ietekmi uz aktīvu pārvaldību informāciju atklāj atsevišķi no 

Kopsavilkuma ziņojumā norādītās informācijas.  

Ministrijas, centrālās valsts iestādes un pašvaldības var noteikt kārtību, kādā 

kapitālsabiedrības sagatavo kapitāldaļu turētājam nepieciešamo informāciju, lai tas sniegtu 

informāciju par aktīvu pārvaldību. Piemēram, kapitāldaļu turētājs var noteikt, ka 

kapitālsabiedrībai atkārtoti jāsagatavo Anketa. Valsts kase ePārskatos nodrošinās papildus 

perioda izveidi “KAPSAB/2019/Gads_COVID”, lai kapitāldaļu turētājs atbilstoši tā 

noteiktajai kārtībai varētu saņemt Anketas no kapitālsabiedrībām. 

Tās kapitālsabiedrības, kuras “Anketu par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa 

piemērošanu” (turpmāk – Anketa) sagatavo pēc 14.marta atbilstoši MK 25.09.2012. 

noteikumos Nr. 643  noteiktajam, jebkuru informāciju par COVID-19 ietekmi uz tās darbību 

vai aktīvu novērtējumu atklāj rindās “Citi faktori (paskaidrojums)”. 

                                                           
2 Būtiskuma līmeni nosaka saskaņā ar Valsts kases tīmekļvietnē publicēto informāciju kārtējam gadam. 

Aptuveniem aprēķiniem par būtiskām vērtības izmaiņām izmanto izvērtējuma veikšanas laikā pieejamo 

informāciju par attiecīgā pārskata posteņa atlikumu 31.12.2019. saņemto informāciju no darījuma partnera un 

citiem informācijas avotiem par līguma izpildes kavēšanos vai pārtraukšanu un par darījuma partnera 

finansiāliem riskiem. 
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o Prasību un nākamo periodu izdevumu vērtības samazinājums vai izslēgšana 

no uzskaites 

Izvērtē, vai pamatojoties uz esošo situāciju ir noslēgta vienošanās ar darījuma partneriem par 

līgumu izpildes termiņa pagarinājumu, atliktiem maksājumiem vai pārtrauktiem līgumiem, 

kas varētu būtiski ietekmēt bilancē norādīto prasību atlikumu. Ja šādi darījumi ietekmē 

bilancē norādīto prasību atlikumu, tad aprēķina vērtības samazinājumu 2020.gadā, no 

uzskaites izslēdz prasības vai, ja šādu darījumu veikšanai nav pietiekama pamatojuma, 

sagatavo skaidrojumu par apstākļiem, kas varētu ietekmēt bilancē norādīto prasību vērtību. 

o Uzkrājumu veidošana iespējamiem izdevumiem 

Izvērtē būtisku spēkā esošo līgumu nosacījumus un nosaka iespējamo izdevumu summu, 

kas varētu rasties papildus plānotajam, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi vai lai pārtrauktu 

līguma izpildi.  

Izvērtē sniegtos galvojumus un, ja iespējams, nosaka, vai un kādā apjomā pastāv galvojuma 

realizācijas iespēja un, vai 2020.gadā nepieciešams atzīt uzkrājumus, saistības vai precizēt 

zembilancē norādīto informāciju. 

o Saistības saskaņā ar noslēgtiem līgumiem 

Izvērtē, vai attiecībā uz 2019.gada 31.decembrī spēkā esošiem līgumiem līdz pārskata 

apstiprināšanas datumam ir noslēgtas vienošanās par maksājumu atlikšanu COVID-19 krīzes 

rezultātā, un riskus, kas var rasties, ja nebūs iespējams šādas vienošanās noslēgt. 

o Zembilances aktīvi un zembilances saistības  

Izvērtē zembilances posteņus un, ja iespējams, aprēķina būtiskas zembilances posteņu 

izmaiņas 2020.gadā. Piemēram, ja iespējamās saistības par galvojumu sniegšanu 

jāpārklasificē bilances postenī “Uzkrājumi” vai “Igtermiņa/ īstermiņa saistībās”. 

 

 Pārskatā par darbības finansiālajiem rezultātiem norādīto informāciju nekoriģē, 

bet izvērtē šādus apstākļus atbilstoši valdības/ pašvaldības lēmumiem: 

o būtiska ieņēmumu samazināšanās 2020.gadā un ietekme uz ministrijas, 

centrālās valsts iestādes vai pašvaldības darbību, ja iespējams, veicot 

aprēķinus pa ieņēmumu posteņiem (piemēram, nodokļu ieņēmumi, transferta 

ieņēmumi); 

o papildus dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem piešķiršana; 

o ziedojumu saņemšana; 

o būtiska izdevumu palielināšanās, ja iespējams, veicot aprēķinus pa izdevumu 

posteņiem (piemēram, subsīdijas un dotācijas, preces un pakalpojumi). 

 

Nozares apkopo un sniedz informāciju par valdības pieņemtajiem lēmumiem, kas 

attiecas uz atbilstošo nozari, saistībā ar COVID-19 ietekmes mazināšanu uz tautsaimniecību, 

norādot informāciju par tiesību aktu (izdevējs, izdošanas datums, veids, numurs, 

nosaukums), ietekmes novērtējumu uz valsts budžeta izdevumiem un faktisko izpildi 

(veiktos izdevumus 2020.gadā) pārskata apstiprināšanas publiskošanai datumā. Piemēram, 

dīkstāves pabalsti, valsts aizdevumu kapitalizācija, ieguldījumi kapitālsabiedrības 

pamatkapitāla palielināšanai saskaņā ar valdības lēmumiem, individuālo aizsarglīdzekļu un 

dezinfekcijas līdzekļu iegāde. 
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Pašvaldības apkopo un sniedz informāciju par tās pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar 

COVID-19 ietekmes mazināšanu pašvaldībā, norādot to ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

Piemēram, pašvaldību aizdevumu kapitālsabiedrībām kapitalizācija, ieguldījumi 

kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanai. 

 

INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA 

Ņemot vērā 2020.gadā izsludināto krīzes 

situāciju un atbilstoši MK Nr. 344 

41.punktā noteiktajam, papildus MK Nr. 

344 noteiktās informācijas sniegšanai, ir 

jāsniedz šādi skaidrojumi: 

 

 

Ministrijas, centrālās valsts iestādes vai pašvaldības izvērtē 

augstāk minētos finanšu pārskata posteņus un papildus gada 

pārskata piezīmei V10.NEKN sagatavo informāciju par 

COVID-19 krīzes ietekmi, to norādot V10.COVID*, 

V10.COVID.NA*, V8.COVID* piezīmēs un iesniedz 

Valsts kasei: 

 pārskata apstiprināšanas publiskošanai datumā, ietverot to gada pārskatā; 

 2020.gada 3.jūlijā (aktualizē iepriekš sniegto piezīmi, un iesniedz kā atsevišķu 

dokumentu ePārskatos arī tad, ja informācija nav mainījusies); 

 2020.gada 10.augustā (aktualizē iepriekš sniegto piezīmi, un iesniedz kā atsevišķu 

dokumentu ePārskatos arī tad, ja informācija nav mainījusies). 

*Minēto piezīmju iesniegšana neatceļ V10.NEKN iesniegšanu atbilstoši MK noteikumos 

Nr.344 noteiktajam. V10.NEKN sniedz informāciju, kas nav iekļauta V10.COVID, 

V10.COVID.NA un V8.COVID. Ja ministrija, centrālā valsts iestāde, pašvaldība ir 

apstiprinājusi gada pārskatu publiskošanai pirms šo vadlīniju publiskošanas, V10.NEKN 

piezīmē iekļaujot informāciju par COVID-19 ietekmi, gada pārskatu nekoriģē. 

[160420] Informāciju sniedz saskaņā ar uzkrāšanas principu un naudas plūsmas principu 

atbilstoši notikuma būtībai, par kuru sniedz informāciju. Piemēram, informāciju par 

aizdevuma dzēšanu sniedz atbilstoši uzkrāšanas principam, bet informāciju par 

pieņemtajiem lēmumiem, lai mazinātu krīzes ietekmi, sniedz atbilstoši tiesību aktos 

noteiktajam (gan uzkrāšanas princips (plānotais), gan naudas plūsmas princips (budžeta 

izpilde). 

 

41. Valsts kasei, apkopojot informāciju un veicot konsolidāciju 

saimnieciskā gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par 

pašvaldību budžetiem sagatavošanas laikā, ir tiesības pieprasīt 

papildu un precizējošu informāciju (tai skaitā detalizētus aprēķinus 

un aprēķinu pamatojumu) par gada pārskatā sniegto informāciju, lai 

saimnieciskā gada pārskata lietotāji gūtu detalizētāku izpratni par 

pārskatā iekļauto informāciju. 

70. Finanšu pārskatā norāda informāciju 

par nekoriģējošiem notikumiem pēc 

bilances datuma – to būtību un 

paredzamajām finansiālajām sekām – 

vai apraksta, kādēļ nebija iespējams 

aplēst paredzamās finansiālās sekas. 

https://www.kase.gov.lv/metodika/gramatvedibas-uzskaite/skaidrojumi
https://likumi.lv/ta/id/300000#p41
https://likumi.lv/ta/id/300000#p70
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1. attēls. Notikumu pēc bilances datuma un papildus informācijas sniegšanas apjoms un 

termiņi 

 

ePārskati 

Informāciju norāda periodā “Gads/ 2019 /gads_2019” veidlapu sadaļā “COVID-19 ietekme” 

piezīmēs V10.COVID, V10.COVID.NA un V8.COVID.  

Piezīmes var aizpildīt tikai pie konsolidētā pārskata (līmenī “konsoldētais”) vai arī aizpildīt 

iestāžu līmenī un veikt datu summēšanu no zemākiem līmeņiem. 

Sniedzot informāciju 2020.gada 3.jūlijā un 10.augustā, informācija piezīmēs tiks pārcelta no 

iepriekš aizpildītās piezīmes datiem, un tā ir jāaktualizē atbilstoši situācijai informācijas 

sniegšanas datumā. Ja informācija nav mainījusies, piezīmi paraksta. 
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INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA 

V10.COVID  “Nekoriģējošie notikumi pēc bilances datuma - par COVID-19 ietekmi” 

Pārskata 

apzīmējums, 

kods 

 

Izvērtējuma apraksts 
Aplēses summa (EUR) 

Apraksts, 

kāpēc nav 

norādītas 

aplēses palielinājums samazinājums 

A B 1 2 C 

Bilance.KR Krājumu vērtības izmaiņas    

Bilance.FA Finanšu instrumentu (bilances 

aktīvā) vērtības izmaiņas 

   

Bilance.FS Finanšu instrumentu (bilances 

pasīvā) vērtības izmaiņas 

   

 

Bilance.LI 

Līdzdalības radniecīgās un asociētās 

kapitālsabiedrībās vērtības izmaiņas 

   

 

Bilance.FA 

Pārējo ilgtermiņa un īstermiņa 

finanšu ieguldījumu vērtības 

izmaiņas  

   

Bilance.PS Prasību un nākamo periodu 

izdevumu vērtības izmaiņas 

      

Bilance.UZK Uzkrājumi iespējamiem izdevumiem       

Bilance.SI Citu iepriekš neklasificēto saistību 

izmaiņas par noslēgtiem līgumiem 

      

Bilance.ZA Zembilances aktīvi       

Bilance.ZS Zembilances saistības        

FD.A1 Ieņēmumi kopā     x 

FD.A11 Nodokļu ieņēmumi    

FD.A12 Nenodokļu ieņēmumi    

FD.A13 Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

   

FD.A14 Ārvalstu finanšu palīdzība    

FD.A15 Transferti    

FD.A16 Ziedojumi un dāvinājumi    

FD.A17 Dotācija no vispārējiem 

ieņēmumiem 

   

FD.A18 Procentu ieņēmumi    

FD.A19 Citi ieņēmumi, kas nav minēti 

FD.A11-FD.A18 

   

FD.A2 Izdevumi kopā     x 

FD.A21 Atalgojums    

 

FD.A22 

Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

pabalsti un kompensācijas 

   

FD.A23 Mācību, darba un dienesta 

komandējumi un dienesta, darba 

braucieni 

   

FD.A24 Pakalpojumi    

FD.A25 Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, 

periodika 

   

FD.A26 Nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi 
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Pārskata 

apzīmējums, 

kods 

 

Izvērtējuma apraksts 
Aplēses summa (EUR) 

Apraksts, 

kāpēc nav 

norādītas 

aplēses palielinājums samazinājums 

A B 1 2 C 

FD.A27 Subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti, kārtējie maksājumi 

Eiropas Savienības budžetā un 

starptautiskā sadarbība 

   

FD.A28 Procentu izdevumi    

FD.A29 Transferti    

FD.A31 Citi izdevumi, kas nav minēti 

FD.A21-FD.A29 

   

[160420] Piezīmē sniedz informāciju par nekoriģējošā notikuma – COVID-19 krīzes 

ietekmes izvērtējumu uz 2019.gada pārskata posteņiem. Aplēses summu nosaka atbilstoši 

visticamākajai aplēsei pārskata publiskošanas datumā. 
 

Aizpildīšanas apraksts: 

A, B – finanšu pārskati un to posteņi (finansiālie rādītāji), kurus skars COVID-19 ietekme 

nākamajos pārskata periodos (n+1 vai >n+1), ja tas ir zināms informācijas sagatavošanas 

laikā. Ja finanšu ietekmes aplēse euro nav zināma, tad 1. vai 2. ailē informāciju nenorāda, 

bet “C” ailē sniedz paskaidrojumu. Ja izvērtēts, ka COVID-19 neradīs ietekmi uz 

finansiālajiem rādītājiem, tad par to sniedz informāciju “C” ailē; 

1, 2 – finanšu ietekmes novērtējums euro. Skaitli norāda kā pozitīvu arī 2.ailē “Summa 

(EUR)/ samazinājums”;     

[160420] C – norāda informāciju, kad būs iespējams noteikt ietekmes aplēsi euro. Apraksta 

apstākļus, kas nepieciešami, lai veiktu aprēķinus. Ja izvērtēts, ka COVID-19 neradīs ietekmi 

uz finansiālajiem rādītājiem, tad par attiecīgo posteni norāda šādu informāciju.  

Piemēram: nav ietekmes; izdevumu aplēses varēs veikt pēc zaudējuma kompensācijas 

pieteikumu izskatīšanas; ieņēmumu samazinājuma aplēses varēs veikt pēc turpmākās 

darbības plāna apstiprināšanas attiecībā uz skolu/ bērnudārzu/pašvaldības iestāžu darbības 

pārtraukšanu.  

 

Piemērs piezīmes aizpildīšanai: 

2020.gadā pieņemti lēmumi par aizdevuma radniecīgai kapitālsabiedrībai: 

1. dzēšanu 10 000 EUR apmērā; 

2. kapitalizāciju 50 000 EUR apmērā. 

 

Piezīmē V.10.COVID atbilstoši pieņemtam lēmumam sniedz šādu informāciju: 

V10.COVID  “Nekoriģējošie notikumi pēc bilances datuma - par COVID-19 ietekmi” 

Pārskata 

apzīmējums, 

kods 

Izvērtējuma apraksts 
Aplēses summa (EUR) Apraksts, kāpēc 

nav norādītas 

aplēses 
palielinājums samazinājums 

A B 1 2 C 

Bilance.FA Finanšu instrumentu 

(bilances aktīvā) vērtības 

izmaiņas 

 60 000  

 

Bilance.LI 

Līdzdalības radniecīgās un 

asociētās 

kapitālsabiedrībās vērtības 

izmaiņas 

50 000   

FD.A2 Izdevumi kopā 10 000   x 
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Pārskata 

apzīmējums, 

kods 

Izvērtējuma apraksts 
Aplēses summa (EUR) Apraksts, kāpēc 

nav norādītas 

aplēses 
palielinājums samazinājums 

A B 1 2 C 

FD.A31 Citi izdevumi, kas nav 

minēti FD.A21-FD.A29 

10 000   

    

V10.COVID.NA  “Tiesību akti, kas saistīti ar COVID-19 ietekmi uz valsts vai 

pašvaldību budžeta izdevumiem” 

Informācija par tiesību aktu  

Plānotā ietekme (EUR) uz izdevumiem 

2020.gadā 

Faktiskā ietekme uz 

izdevumiem 

piezīmes 

sagatavošanas 

datumā (EUR) 
palielinājums samazinājums 

A 1 2 3 
    

[160420] Piezīmē norāda informāciju par valdības/ pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, kas 

attiecas uz atbilstošo nozari vai pašvaldību, saistībā ar COVID-19 ietekmes mazināšanu uz 

tautsaimniecību, norādot informāciju par tiesību aktu (izdevējs, izdošanas datums, veids, 

numurs, nosaukums), un tā ietekmes novērtējumu uz budžeta izdevumiem un faktisko izpildi 

(veiktos izdevumus 2020.gadā) pārskata apstiprināšanas publiskošanai datumā. Piemēram, 

valdības vai pašvaldības lēmumi par papildus izdevumiem vai budžeta izdevumu sākotnējo 

mērķu maiņu, ja aktuālais mērķis ir COVID krīzes ietekmes mazinošs pasākums (tādas 

izdevumu pozīcijas maiņas, kad tiek pārstrukturēti izdevumi starp ekonomiskajām 

kategorijām un nav saistīti ar krīzes ietekmes mazinošajiem pasākumiem, šeit neuzrāda); 

pašvaldības vai iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi par izdevumu sākotnējā mērķa maiņu vai 

papildus izdevumiem, piemēram, iestāžu darbības nepārtrauktības nodrošināšanai. 

  

Aizpildīšanas apraksts:  

A – norāda informāciju, kas raksturo tiesību aktu: izdevējs, izdošanas datums, veids, numurs, 

nosaukums.  

1, 2 – norāda informāciju par plānoto ietekmi uz izdevumiem (nedalot pa izdevumu un 

finansēšanas kategorijām) atbilstoši tiesību aktam. To aktualizē uz katru piezīmes sniegšanas 

datumu. Ja informācija nemainās, ieraksta datus no iepriekšējā termiņā sniegtās informācijas. 

[160420] 3 – norāda attiecīgā tiesību akta budžeta izpildes datus atbilstoši naudas plūsmas 

principam (nedalot pa izdevumu un finansēšanas kategorijām) un aktualizē uz katru piezīmes 

sniegšanas datumu. Ja informācija nemainās, ieraksta datus no iepriekšējā termiņā sniegtās 

informācijas. Piemēram, atbilstoši pieņemtam lēmumam par izdevumu mērķa maiņu, norāda 

faktisko izpildi veiktajiem izdevumiem atbilstoši mērķim, uz kuru novirzīts finansējums.  

 

 

 

 

 

https://www.kase.gov.lv/metodika/gramatvedibas-uzskaite/skaidrojumi


https://www.kase.gov.lv/metodika/gramatvedibas-uzskaite/skaidrojumi 
 10 

 

V8.COVID "Informācija par COVID-19 ietekmi uz iestādes aktīvu (kapitālsabiedrību) 

pārvaldību" 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums 

Reģistrācijas 

numurs 

Līdzdalība 

(%) 

perioda 

beigās 

Atbalsta veids un tā novērtējums 

kods 
2020 

(euro) 

2021 

(euro) 

2022 

(euro) 

 % no 

2020. gada 

pamatbudžeta 

plānotajiem 

izdevumiem 

A B C D 1 2 3 4 

      

V.AIZD         

K.AIZD     

DOT     

IEG.KAP     

DZES     

DIKST     

PAR     

 

Aizpildīšanas apraksts:  

Norāda informāciju par jebkāda veida apstiprināto finansējumu vai atbalstu (piemēram, 

dotācijas, ieguldījums pamatkapitālā, aizdevums/ aizņēmums) COVID-19 ietekmes 

mazināšanai un darbības turpināšanas nodrošināšanai nākamajos 3 gados kapitālsabiedrībās, 

kurās valstij vai pašvaldībai katrai atsevišķi vai kopā pieder 50 % un vairāk kapitāla daļu un 

kurās valstij vai pašvaldībai katrai atsevišķi vai kopā pieder mazāk par 50 % kapitāla daļu, 

bet valsts vai pašvaldība nosaka un kontrolē kapitālsabiedrības finanšu un pamatdarbības 

politiku (MK 643 2.p.). Ja finansējums vai atbalsts netiek piešķirts un visās ailēs ir nulles, 

tad piezīmi neiesniedz. 

A – norāda kapitālsabiedrības nosaukumu bez saīsinājumiem;  

B – norāda kapitālsabiedrības reģistrācijas numuru;  

C – norāda līdzdalības apmēru procentos valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās, datus 

norāda trīs zīmēs aiz komata;  

[160420] D – norāda kapitāla daļu turētāja, valsts vai citas personas piešķirtā atbalsta veidu 

kapitālsabiedrībai: 

V.AIZD – kapitāla daļu turētāja vai valsts aizdevums kapitālsabiedrībai; 

K.AIZD – komercbanku aizdevums kapitālsabiedrībai; 

DOT – subsīdijas, dotācijas; 

IEG.KAP – ieguldījumus kapitālsabiedrības pamatkapitālā, t.sk. aizdevuma 

kapitalizācija; 

DZES – aizdevuma dzēšana; 

DIKST – dīkstāves pabalsts; 

PAR – finansējums vai atbalsts, kuru nodrošinās kapitāla daļu turētājs, kas nav 

ministrija, centrālā valsts iestāde vai pašvaldība; 

1, 2, 3 – norāda jebkāda finansējuma apmēru euro, kas saistīts ar COVID-19 krīzes 

apstākļiem;  

4 – norāda procentuālo novērtējumu no pašvaldības vai ministrijas konsolidētā 2020.gada 

plānotā pamatbudžeta izdevumiem. 
 

 

 

Informācijai: 

Jautājumus par uzskaiti un pārskatu sagatavošanu var sūtīt uz: parskati@kase.gov.lv. 

https://www.kase.gov.lv/metodika/gramatvedibas-uzskaite/skaidrojumi

