
Prioritārā pasākuma “Finanšu uzskaites procesu 
standartizācijas valsts un pašvaldību iestādēs 
nodrošināšana” ieviešana, posms «Apmācība»

Prasību uzskaite

Mācības par grāmatvedības uzskaiti un 

pārskatu sagatavošanu
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Ievads
Prasību uzskaite

Nr

.
Tēma

1 Definīcija - īstermiņa, ilgtermiņa prasības

2 Prasību uzskaite, praktiski piemēri

3
Nākamo periodu izdevumu un avansu 

uzskaite, praktiski piemēri

4
Prasību vērtības samazinājums, praktiski 

piemēri

5 Informācijas uzrādīšana par prasībām

Prasību uzskaite



3 3

1

Prasību uzskaite

Definīcijas

Īstermiņa prasības 

Ilgtermiņa prasības
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Definīcija - īstermiņa, ilgtermiņa prasības

aktīvi, kas budžeta iestādei ir radušies pakalpojumu sniegšanas, kā arī 

krājumu, pamatlīdzekļu un citu aktīvu pārdošanas rezultātā, un citos 

gadījumos, kas noteikti   normatīvajos aktos.

samaksātās priekšapmaksas par pakalpojumiem un projektiem

maksājumi par pakalpojumiem, kas izdarīti pirms pārskata datuma, bet

attiecas uz nākamajiem pārskata periodiem, un pakalpojumu saņemšanai ir

regulārs (periodisks) raksturs.

ieņēmumi, kas saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem vai citiem attaisnojuma

dokumentiem attiecas uz pārskata periodu vai iepriekšējiem periodiem, bet

par kuriem pārskata perioda beigās nav sagatavots maksāšanai paredzētais

attaisnojuma dokuments.

Prasību uzskaite

Prasības

Avansi par 

pakalpojumiem un 

projektiem

Nākamo periodu 

izdevumi

Uzkrātie ieņēmumi
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Definīcija - īstermiņa, ilgtermiņa prasības

Īstermiņa prasības un ilgtermiņa prasības

Prasību uzskaite

Īstermiņa prasībās uzskaita prasību summas, kuras 

atmaksās budžeta iestādes parastā darbības cikla 

ietvaros vai kuru atmaksas termiņš pārskata perioda 

beigās nepārsniegs gadu no bilances datuma.

Ilgtermiņa prasībās uzskaita prasības, kuru 

paredzētā atmaksa (dzēšana) atbilstoši sākotnējiem 

(līgumu) nosacījumiem pārsniedz gadu no bilances 

datuma.

Pārskata perioda 

beigās aprēķina un 

apgrozāmo līdzekļu 

sastāvā norāda 

ilgtermiņa prasību 

īstermiņa daļu.



6

Definīcija - īstermiņa, ilgtermiņa prasības

Izņēmuma gadījumi

Prasību uzskaite

Izņēmuma gadījumi:

► Gadījumi, kad līgumā ir 

minēti kādi citi nosacījumi, 

piemēram, ja ir nepieciešams 

abu pušu apstiprināts 

dokuments, lai 

priekšmeta/darba izpildes 

nodošanu varētu uzskatīt par 

notikušu. Izvērtē, vai atzīst 

uzkrātos ieņēmumus

► Prasības, kas atbilst finanšu 

instrumentu klasifikācijas 

kritērijiem, uzskaita MK 

noteikumos par finanšu 

instrumentu uzskaiti 

noteiktajiem uzskaites 

principiem. 
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Definīcija - īstermiņa, ilgtermiņa prasības

Veicot prasību 

grāmatvedības uzskaiti, 

budžeta iestāde ievēro 

šādus pamatprincipus:

Prasību uzskaite

► piesardzības principu, kurš 

nosaka, ka ieņēmumus atzīst tad, 

kad to saņemšana ir droši ticama.

► uzkrāšanas principu, kurš 

nosaka, ka ieņēmumus atzīst tad, 

kad tie radušies neatkarīgi no 

rēķina vai naudas saņemšanas;
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2 Prasību uzskaite

Praktiski piemēri
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Budžeta iestāde, pamatojoties uz izrakstīto rēķinu vai citu attaisnojuma

dokumentu, atzīst prasības un ieņēmumus:

* ja budžeta iestāde ir PVN maksātāja

D 2300 Īstermiņa prasības

K 6000 Pamatdarbības ieņēmumi

K 5723* Pievienotās vērtības nodoklis

Budžeta iestādei, saņemot prasību apmaksu, prasību samazina atbilstoši

kredītiestādes konta izrakstam:

D 2600 Naudas līdzekļi

K 2300 Īstermiņa prasības

Prasību uzskaite

Prasību uzskaite
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Budžeta iestāde aprēķina ieņēmumus, kas attiecināmi uz pārskata gadu,

piemēram, saskaņā ar līgumu, un atzīst uzkrātos ieņēmumus:

Prasību uzskaite

Uzkrātie ieņēmumi

D 2360 Uzkrātie ieņēmumi

K 6000 Pamatdarbības ieņēmumi

Grāmatojums, atzīstot ieņēmumus periodā, kad tie ir radušies:

Kad nākamajā periodā tiek izsniegts attiecīgais norēķinu attaisnojuma dokuments,

uzkrātie ieņēmumi tiek reversēti un tiek atzīta prasība:

D 2300 Īstermiņa prasības

K 2360 Uzkrātie ieņēmumi

K 5723* Pievienotās vērtības nodoklis

*ja budžeta iestāde ir PVN maksātāja

Prasību uzskaite
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Prasību uzskaite

Uzkrātie ieņēmumi 

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

31.12.2018.

Ieņēmumus attiecina 

uz 2018.gadu

Pakalpojumu sniegšanas periods

Ieņēmumus 

attiecina 

uz 2019.gadu

Izstādīts rēķins

Saņemta 

apmaksa

Ieņēmumus un izdevumus atzīst periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no 

naudas saņemšanas vai samaksas

Prasību uzskaite
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Uzkrātie ieņēmumi

Sniegts pakalpojumus / 
pārdota prece

Izrakstīts rēķins un saņemta 
apmaksa

Pēc 31.12.2018.Līdz 31.12.2018.

Prasību uzskaite

Uzkrātie ieņēmumi 

Prasību uzskaite

D 2360 Uzkrātie ieņēmumi

K 6000 Pamatdarbības ieņēmumi
D 2600 Naudas līdzekļi

K 2310 Prasības pret pircēju un pasūtītāju

D 2310 Prasības pret pircēju un 

pasūtītāju

K

K

2360

5723

Uzkrātie ieņēmumi (Bilance)

Pievienotās vērtības nodoklis
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Prasību uzskaite

Sākotnējā atzīšana: prasības, ieņēmumi, nauda

Piemērs

2019.gada 1.septembrī budžeta iestāde pārdod mācību materiālus par 100,00

EUR (saskaņā ar darījumu apliecinošu dokumentu).

Prasību uzskaite

D 2310 Prasības pret pircēju un pasūtītāju 100,00

K 8510
Ieņēmumi no atsavināšanai paredzēto

nefinanšu aktīvu pārdošanas
100,00

Kādi būs grāmatvedības ieraksti, lai uzskaitītu mācību materiālu

pārdošanu?

2019.gada 1.septembrī tiek izrakstīts rēķins par mācību materiālu pārdošanu, jo

klients maksā ar pārskaitījumu pēc nedēļas?
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Prasību uzskaite

Sākotnējā atzīšana: prasības, ieņēmumi, nauda

Klients veic pārskaitījumu?

Prasību uzskaite

D 2600 Naudas līdzekļi 100,00

K 2300 Īstermiņa prasības 100,00

Budžeta iestāde noraksta pārdotos mācību materiālus:

D 8612
Izdevumi no nefinanšu aktīvu 

atsavināšanas
100,00

K 2100 Krājumi 100,00
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Prasību uzskaite

Praktisks piemērs Nr.1

Piemērs – uzkrāto ieņēmumu un prasību uzskaite

Budžeta iestādei noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu. Rēķinu par

pakalpojumu izraksta par ceturksni. Ceturkšņa pakalpojuma maksa ir 12

000,00 EUR. Rēķinu par 2018. gada ceturto ceturksni izraksta tikai 2019.

gada 10. janvārī. Budžeta iestāde nav PVN maksātāja.

Kādi būs grāmatvedības ieraksti 2018.gada 31.decembrī?

Kādi būs grāmatvedības ieraksti 2019. gada 10. janvārī?

Prasību uzskaite

D 2360 Uzkrātie ieņēmumi 12 000,00

K 6000 Pamatdarbības ieņēmumi 12 000,00

D 2310 Prasības pret pircēju un pasūtītāju 12 000,00

K 2360 Uzkrātie ieņēmumi 12 000,00
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3 Nākamo periodu 

izdevumu un 

avansu uzskaite

Praktiski piemēri
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Nākamo periodu izdevumu un avansu uzskaite

Avansa maksājumu uzskaite

Saņemot attaisnojuma dokumentu par avansu (avansa rēķinu), to reģistrē atsevišķā 

reģistrā.

Prasību uzskaite

Veiktos avansus klasificē tās aktīvu grupas sastāvā, par kuriem avansi maksāti,

piemēram:

Avansa maksājumus atzīst maksāšanas dienā.

► avansus par 

pamatlīdzekļiem 

uzskaita kontā 

1280 “Avansa 

maksājumi par 

pamatlīdzekļiem”

► avansus par 

nemateriālajiem 

ieguldījumiem 

uzskaita kontā 1180 

“Avansa maksājumi 

par nemateriālajiem 

ieguldījumiem”

► avansus par 

krājumiem uzskaita 

kontā 2180 “Avansa 

maksājumi un vērtības 

samazinājums avansa 

maksājumiem par 

krājumiem”
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Nākamo periodu izdevumu un avansu uzskaite

Veiktie avansa maksājumi

Līdz 31.12.2018.

Veiktie avansa maksājumi

Veikts maksājums par 
pakalpojumu 

Saņemts pakalpojums

D
2400

5723

Avansa maksājumi 

Pievienotās vērtības nodoklis

K 2600 Nauda līdzekļi

D 7000 Pamatdarbības izdevumi

K 2400 Avansa maksājumi (100% avanss)

vai

D 7000 Pamatdarbības izdevumi

K 5300 Saistības

D 5300 Saistības

D 2400 Avansa maksājumi

Prasību uzskaite

Pēc 31.12.2018.
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Nākamo periodu izdevumu un avansu uzskaite

Avansa maksājumu atzīšana (1)

Avansa maksājumus par precēm un pakalpojumiem atzīst grāmatvedības

uzskaitē avansa maksājumu veikšanas dienā.
Samaksātos avansus par precēm budžeta iestāde uzskaita tās aktīvu grupas sastāvā, par kuriem

avansi maksāti, bet avansus par pakalpojumiem – atsevišķā kontā īstermiņa prasību sastāvā:

D 1180 Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem

1280 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

2181 Avansa maksājumi par krājumiem

2421 Avansa maksājumi par pakalpojumiem

D* 5723** Pievienotās vērtības nodoklis

K 2600 Naudas līdzekļi

Prasību uzskaite

* gadījumā, ja budžeta iestāde ir PVN maksātāja 

** budžeta iestāde grāmatvedības uzskaites kārtībā var noteikt detalizētu PVN uzskaites kontu 

pielietojumu
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Nākamo periodu izdevumu un avansu uzskaite

Avansa maksājuma atzīšana (2)

Dienā, kad budžeta iestāde saņem līgumā noteiktās preces, pamatojoties uz preču

pavadzīmi-rēķinu, budžeta iestāde atzīst attiecīgo aktīvu, saistības un samazina

avansa maksājumu kontu iepriekš atzītā avansa maksājuma apmērā:

D 1100 Nemateriālie ieguldījumi

1200 Pamatlīdzekļi

2100 Krājumi

D* 5723** Pievienotās vērtības nodoklis

K 5310 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Prasību uzskaite

* gadījumā, ja budžeta iestāde ir PVN maksātāja

** budžeta iestāde grāmatvedības uzskaites kārtībā var noteikt detalizētu PVN uzskaites kontu

pielietojumu

Grāmatojums, pamatojoties uz darījumu apliecinošiem dokumentiem, palielinot

attiecīgo aktīva kontu un saistību kontu:
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Nākamo periodu izdevumu un avansu uzskaite

Vienlaicīgi tiek veikts grāmatojums, atzīstot avansa maksājumu konta un saistību

samazinājumu iepriekš veiktā avansa maksājuma vērtībā:

D 5310 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem

K 1180 Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem

1280 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

2181 Avansa maksājumi par krājumiem

2421 Avansa maksājumi par pakalpojumiem

K 5723* Pievienotās vērtības nodoklis

D 5310 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem

K 2600 Naudas līdzekļi

Prasību uzskaite

*gadījumā, ja budžeta iestāde ir PVN maksātāja

Grāmatojums, veicot atlikušās summas samaksu piegādātajam par attiecīgā aktīva

iegādi:
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Nākamo periodu izdevumu un avansu uzskaite

Avansa maksājumu atzīšana (3)

Par pakalpojumiem veiktos avansa maksājumus budžeta iestāde noraksta un

attiecīgos izdevumus atzīst dienā, kad tiek saņemti atbilstošie pakalpojumi.

D 7000 Pamatdarbības izdevumi

K 2421 Avansa maksājumi par pakalpojumiem

D 7000 Pamatdarbības izdevumi

D 5723* Pievienotās vērtības nodoklis

K 5310 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem

D 5310 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem

K 2421 Avansa maksājumi par pakalpojumiem

K 5723* Pievienotās vērtības nodoklis

Prasību uzskaite

Grāmatojums, ja iepriekš veikts avansa maksājums pilnā apmērā:

Grāmatojumi, ja iepriekš veikts avansa maksājums daļējā apmērā:

* gadījumā, ja budžeta iestāde ir PVN maksātāja
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Nākamo periodu izdevumu un avansu uzskaite

Avansa maksājumu darbiniekiem uzskaite

Ja saskaņā ar budžeta iestādes vadītāja apstiprināto grāmatvedības

uzskaites kārtību budžeta iestāde izsniedz savam darbiniekam avansu,

piemēram, saimnieciskiem izdevumiem, komandējumu izdevumiem, budžeta

iestāde atzīst attiecīgo prasību un samazina naudas līdzekļus:

D 2380 Prasības pret personālu

K 2600 Naudas līdzekļi

Prasību uzskaite
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Nākamo periodu izdevumu un avansu uzskaite

Avansa maksājumu darbiniekiem uzskaite

Saņemot no darbinieka izlietotā avansa (saimniecisko izdevumu,

komandējumu izdevumu u.tml.) atskaiti, budžeta iestāde samazina prasības

pret darbinieku un atzīst attiecīgos izdevumus vai aktīvus:

D 7000 Pamatdarbības izdevumi

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi

2100 Krājumi

D* 5723** Pievienotās vērtības nodoklis

K 2380 Prasības pret personālu

Prasību uzskaite

* gadījumā, ja budžeta iestāde ir PVN maksātāja

** budžeta iestāde grāmatvedības uzskaites kārtībā var noteikt detalizētu PVN uzskaites kontu

pielietojumu
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Nākamo periodu izdevumu un avansu uzskaite

Nākamo periodu izdevumi

Nākamo periodu izdevumos uzskaita tādus maksājumus par pakalpojumiem,

kurus saņem pa daļām vai vairāku mēnešu garumā (piemēram, prasības

attiecībā uz līguma vai darījuma nosacījumu izpildi nākamajos pārskata

periodos).

Piemērs - izdevumi par preses abonēšanu, apdrošināšanu u.tml.

Nākamo periodu izdevumos uzskaita arī maksājumus par darba samaksas

un sociālajiem norēķiniem par nākamajiem periodiem, kā arī avansā

pārskaitītos transferta maksājumus.

Prasību uzskaite
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Nākamo periodu izdevumu un avansu uzskaite

Piemērs

Nākamo periodu izdevumi ir maksājumi, kas veikti vienā pārskata periodā, bet 

izdevumi faktiski rodas nākamajā pārskata periodā

Prasību uzskaite

31.12.2018.

Izdevumus attiecina 

uz 2018.gadu

Pakalpojumu sniegšanas periods (4 mēneši)

Izdevumus attiecina 

uz 2019.gadu

Saņemts rēķins un veikts maksājums 
(kopējā summa 8 000,00 EUR)

01/10/2018 31/01/2019

2 000        2 000         2 000  2 000

Oktobris   Novembris   Decembris             Janvāris

31.12.2019.
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Nākamo periodu izdevumu un avansu uzskaite

Nākamo periodu izdevumi

Budžeta iestāde atzīst nākamo periodu izdevumus dienā, kad tā veic maksājumu

(faktiskās samaksas dienā).

Apmaksas dienā, pamatojoties uz maksājuma uzdevumu, budžeta iestāde palielina

attiecīgo nākamo periodu izdevumu kontu un samazina naudas līdzekļu kontu, no kura

veikts maksājums:

D 2400
Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi par pakalpojumiem 

un projektiem*

D 5723** Pievienotās vērtības nodoklis

K 2600 Naudas līdzekļi

Prasību uzskaite

*budžeta iestāde nodrošina analītisku uzskaiti nākamo periodu izdevumu un avansu par pakalpojumiem

un projektiem kontos saskaņā ar budžeta iestādes vadītāja apstiprināto grāmatvedības politiku

**ja budžeta iestāde ir PVN maksātāja
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Nākamo periodu izdevumu un avansu uzskaite

Nākamo periodu izdevumi

• Budžeta iestāde noraksta nākamo periodu izdevumus ne retāk kā reizi pārskata

periodā, kad budžeta iestāde ir saņēmusi pakalpojumu, uz kuru attiecas iepriekš

atzītie nākamo periodu izdevumi.

D 7000 Pamatdarbības izdevumi

K 2400
Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi par pakalpojumiem un 

projektiem*

Prasību uzskaite

*bilances kontā atzīto summu samazina proporcionāli pagājušo periodu skaitam/saņemtā pakalpojuma

apjomam, līdz to atzīst izdevumos pilnā apmērā

• Ja pakalpojums saņemts pa daļām vai pakāpeniski, budžeta iestāde atzīst

izdevumus saņemtās pakalpojumu daļas vērtībā, pamatojoties uz līgumu un/vai

pakalpojuma saņemšanu apliecinošiem dokumentiem.

• Ja pakalpojums tiek saņemts vairāku mēnešu garumā (preses abonēšana,

apdrošināšana u.c.), budžeta iestāde atzīst izdevumu summu, kas proporcionāli

attiecas uz konkrēto mēnesi.
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Nākamo periodu izdevumu un avansu uzskaite

Nākamo periodu izdevumi

Vai grāmatvedībā gada beigās jāuzrāda izdevumi, ja 

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

gadā)?

Gada beigas

Veikts maksājums Saņemts pakalpojums

Prasību uzskaite
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Nākamo periodu izdevumu un avansu uzskaite

Praktisks piemērs Nr.2

Piemērs - nākamo periodu izdevumu uzskaite

Budžeta iestāde ir noslēgusi līgumu ar apdrošināšanas kompāniju par

automašīnas apdrošināšanu periodā 01.01.2019.-31.12.2019. par kopējo

summu 204,00 EUR. 2018. gada 30. decembrī budžeta iestāde saņem

priekšapmaksas rēķinu no apdrošināšanas kompānijas par automašīnas

apdrošināšanu par periodu 01.01.2019. – 31.12.2019., rēķina summa 204,00

EUR. 2018.gada 30.decembrī budžeta iestāde veic pilnu rēķina apmaksu.

Prasību uzskaite

Kādi grāmatojumi jāveic, lai attiecināmās izmaksas tiktu pareizi

uzskaitītas katrā pārskata periodā?
Budžeta iestāde grāmatvedības uzskaites kārtībā noteikusi pārskata periodu – mēnesis.
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Nākamo periodu izdevumu un avansu uzskaite

Praktisks piemērs Nr.2

30.12.2018. budžeta iestāde veic apdrošināšanas pakalpojumu rēķina apmaksu par

periodu 01.01.2019. – 31.12.2019.:

D 2429 Pārējie nākamo periodu izdevumi 204,00 EUR

K 2600 Naudas līdzekļi 204,00 EUR

D 7000 Pamatdarbības izdevumi 17,00 EUR

K 2429 Pārējie nākamo periodu izdevumi 17,00 EUR

Prasību uzskaite

2019.gada 31.janvārī (un turpmāk katru mēnesi attiecīgajā līguma periodā) budžeta

iestāde atzīst pamatdarbības izdevumus un lineāri samazina nākamo periodu

izdevumus 1/12 daļas apmērā no kopējās pakalpojuma summas, t.i. 204,00 EUR : 12 =

17,00 EUR.
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Nākamo periodu izdevumu un avansu uzskaite

Praktisks piemērs Nr.2

2019.gada 31.decembrī budžeta iestāde ir atzinusi pamatdarbības

izdevumos rēķina summu (204,00 EUR) un dzēsusi iepriekš atzītos nākamo

periodu izdevumus pilnā apmērā.

Pārskata periods 

(mēnesis)

Ikmēneša apdrošināšanas 

izdevumu summa, EUR

Nākamo periodu izdevumu konta 

atlikums perioda beigās, EUR

Janvāris 17,00 204,00 – 17,00 = 187,00

Februāris 17,00 187,00 – 17,00 = 170,00

Marts 17,00 170,00 – 17,00 = 153,00

Aprīlis 17,00 153,00 – 17,00 = 136,00

Maijs 17,00 136,00 – 17,00 = 119,00

Jūnijs 17,00 119,00 – 17,00 = 102,00

Jūlijs 17,00 102,00 – 17,00  =  85,00

Augusts 17,00 85,00 – 17,00 = 68,00

Septembris 17,00 68,00 – 17,00 = 51,00

Oktobris 17,00 51,00 – 17,00 = 34,00

Novembris 17,00 34,00 – 17,00 = 17,00

Decembris 17,00 17,00 –17,00 = 0,00

Prasību uzskaite
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4 Prasību vērtības 

samazinājums

Praktiski piemēri



34

Prasību vērtības 

samazinājuma 

izvērtēšana perioda 

beigās

 Budžeta iestāde katrā pārskata datumā novērtē, vai pastāv

objektīvi pierādījumi prasību un samaksāto avansu nesaņemšanai,

izvērtējot (ja tas ir iespējams) katru parādnieku un katru darījumu

 Ja šādi pierādījumi pastāv, izdevumus vērtības samazinājumam

novērtē nedrošās (apšaubāmās) summas apmērā vai procentos

no prasības summas

 Budžeta iestāde pārskata perioda beigās prasības un samaksātos

avansus uzskata par nedrošiem (šaubīgiem), saskaņā ar

noteiktiem kritērijiem (ilustratīvs piemērs nākošajā slaidā)

Ministru kabineta noteikumi nosaka atsevišķus gadījumus, kad vērtības 

samazinājums apšaubāmās summas apmērā veido katram parādniekam un 

katram darījumam atsevišķi!

Prasību vērtības samazinājums

Prasību vērtības samazinājuma izvērtējums

 Ja nodokļu prasību apmaksas vai avansu nosacījumu izpildes

termiņš ir nokavēts 90 dienas un vairāk, prasības sadala

grupās pēc to apmaksas vai izpildes termiņa kavējuma un

atbilstoši tām nosaka vērtības samazinājuma apmēru

Prasību uzskaite
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Prasību vērtības samazinājums

Prasību vērtības samazinājuma izvērtējums

Lēmumu pieņemšanas koks prasību vērtības samazinājuma 

izvērtēšanai perioda beigās

Prasības

Izvērtē kritērijus (individuāli vai 

apvienojot grupās)

Metode atbilstoši budžeta iestādes 

grāmatvedības uzskaites kārtībai
Grupē pēc kavējuma dienām

Jā Nē

Vērtības samazinājums individuāli vai 

grupās
Vērtības samazinājums grupai

Izslēdz no uzskaites

• Strīds par prasības 
atmaksu līguma izpildi, 
par kuru veikts avansa 
maksājums

• Ierosināta maksātnespēja

• Citi pamatoti iemesli

Vērtības samazinājumu atzīst

apšaubāmās summas 

apmērā

Prasību uzskaite
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Prasību apmaksas vai izpildes termiņa 

kavējums
Vērtības samazinājuma apmērs

91–180 dienas 25% apmērā no vērtības

181–270 dienas 50% apmērā no vērtības

271–365 dienas 75% apmērā no vērtības

ilgāk par 365 dienām 80% apmērā no vērtības

Prasību vērtības samazinājums

Prasību vērtības samazinājuma izvērtējums

Prasības sadala grupās pēc to apmaksas vai izpildes termiņa kavējuma

un atbilstoši tām nosaka vērtības samazinājuma apmēru

Prasību uzskaite
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Prasību vērtības 

samazinājums

► Prasībām, kuru saņemšanas termiņš vai 

nosacījumu izpildes (preces piegādes, 

pakalpojuma saņemšanas) datums nav pienācis, 

vērtības samazinājumu neatzīst

Prasību vērtības samazinājums

Prasību vērtības samazinājuma izvērtējums

► Vērtības samazinājumu iekļauj pārskata perioda 

izdevumos

► Prasības bilancē norāda neto vērtībā, kas 

aprēķināta no uzskaites vērtības, atbilstoši 

grāmatvedības datiem atskaitot atzīto vērtības 

samazinājumu

Prasību uzskaite
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Pēc prasību novērtēšanas, pamatojoties uz budžeta iestādes veiktajiem

aprēķiniem, budžeta iestāde atzīst vērtības samazinājumu nedrošām

prasībām:

Prasību vērtības samazinājums

Vērtības samazinājuma atzīšana

D 8650 Izdevumi no aktīvu vērtības samazinājuma

K 1187
Vērtības samazinājums avansa maksājumiem par nemateriālajiem 

ieguldījumiem

1287 Vērtības samazinājums avansa maksājumiem par pamatlīdzekļiem

2187 Vērtības samazinājums avansa maksājumiem par krājumiem

2318 Vērtības samazinājums prasībām pret pircējiem un pasūtītājiem

2427 Vērtības samazinājums avansa maksājumiem par pakalpojumiem

Prasību uzskaite



39

Katra pārskata perioda 

beigās budžeta iestāde 

samazina iepriekšējā 

pārskata gadā izveidoto 

vērtības samazinājumu 

un atzīst pārējos 

ieņēmumus šādos 

gadījumos:

Prasību vērtības samazinājums

Vērtības samazinājuma norakstīšana

Prasību uzskaite

► pārskata perioda beigās secināts, ka sākotnēji 

atzītais prasību vērtības samazinājums nav 

nepieciešams

► saņemta prasības atmaksa vai veikta līguma 

nosacījumu izpilde

► dzēsta prasība vai samaksātais avanss
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Prasību vērtības samazinājumu budžeta iestāde noraksta, veicot sekojošus

grāmatojumus:

Prasību vērtības samazinājums

Vērtības samazinājuma norakstīšana (1)

D 2318 Vērtības samazinājums prasībām pret pircējiem un pasūtītājiem

1187
Vērtības samazinājums avansa maksājumiem par nemateriālajiem 

ieguldījumiem

1287 Vērtības samazinājums avansa maksājumiem par pamatlīdzekļiem

2187 Vērtības samazinājums avansa maksājumiem par krājumiem

2427 Vērtības samazinājums avansa maksājumiem par pakalpojumiem

K 8550 Ieņēmumi no aktīvu vērtības samazinājuma norakstīšanas

8650* Izdevumi no aktīvu vērtības samazinājuma

Prasību uzskaite

*ja vērtības samazinājums atzīts tajā pašā pārskata gadā, kurā veic samazināšanu

Grāmatojums, samazinot vērtības samazinājumu:
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Grāmatojums, atzīstot saņemtos naudas līdzekļus un samazinot prasības atlikumu:

Prasību vērtības samazinājums

Vērtības samazinājuma norakstīšana (2)

D 2600 Naudas līdzekļi

K 1180 Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem

1280 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

2181 Avansa maksājumi par krājumiem

2300 Īstermiņa prasības

2421 Avansa maksājumi par pakalpojumiem

Prasību uzskaite

Prasību vērtības samazinājumu budžeta iestāde noraksta, veicot sekojošus

grāmatojumus:
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Budžeta iestāde izslēdz no uzskaites prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību

normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda

piedziņas iespējamības termiņš, un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina iepriekš

atzīto vērtības samazinājumu nedrošām (šaubīgām) prasībām un atzīst ieņēmumus no

vērtības samazinājuma.

Prasību vērtības samazinājums

Parāda piedziņas neiespējamības gadījumi (1)

D 2318 Vērtības samazinājums prasībām pret pircējiem un pasūtītājiem

K 8555
Ieņēmumi no vērtības samazinājuma norakstīšanas prasībām un avansa 

maksājumiem par pakalpojumiem 

D 8631 Izdevumi no prasību norakstīšanas

K 2300 Īstermiņa prasības

Prasību uzskaite

Grāmatojums, atzīstot ieņēmumus no vērtības samazinājuma:

Grāmatojums, izslēdzot prasību no uzskaites:
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Ja prasībai, kuras piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama,

iepriekš nav atzīts vērtības samazinājums, budžeta iestāde prasību izslēdz no

uzskaites un atzīst pārējos izdevumos. Budžeta iestāde veic sekojošu

grāmatojumu:

Prasību vērtības samazinājums

Parāda piedziņas neiespējamības gadījumi (2)

D 8631 Izdevumi no prasību norakstīšanas

K 2300 Īstermiņa prasības

1180 Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem

1280 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

2181 Avansa maksājumi par krājumiem

2421 Avansa maksājumi par pakalpojumiem

Prasību uzskaite



44

Samaksātajiem avansiem un prasībām, kuru saņemšanas termiņš vai 

nosacījumu izpildes (preces piegādes, pakalpojuma saņemšanas) datums 

nav pienācis, vērtības samazinājumu neveido. 

Prasību vērtības samazinājums

Kad vērtības samazinājumu neatzīst

Prasību uzskaite
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5 Informācijas 

uzrādīšana 

par prasībām
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Informācijas uzrādīšana par prasībām

Informācijas uzrādīšana par prasībām bilancē

Prasību uzskaite

Budžeta iestāde uzrāda informāciju par prasībām bilances apgrozāmo

līdzekļu sastāvā:
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Informācijas uzrādīšana par prasībām

Papildus informācija finanšu pārskata pielikumā

Prasību uzskaite

Papildus budžeta iestāde finanšu pārskata pielikumā sniedz informāciju

2.3.piezīmē «Īstermiņa prasības» par:

► īstermiņa prasību atlikumiem pārskata perioda sākumā un beigās, kā arī 

izmaiņām perioda laikā (absolūtajās vienībās un %);

► vērtības samazinājumu sadalījumā pa metodēm un atbilstoši grupām pēc to 

apmaksas vai izpildes termiņa kavējuma pārskata perioda beigās;

► citu informāciju pārskatu lietotājiem.

► būtiskiem darījumiem vai notikumiem pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas, 

un darījumiem, kas ir vienādi ar vienu miljonu EUR absolūtajā vērtībā vai lielāki;

► nodokļu bruto prasību sadalījumu atbilstoši termiņiem un informāciju par 

piešķirtajiem nodokļu atvieglojumiem (aizpilda tikai pašvaldības);
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Informācijas uzrādīšana par prasībām

Papildus informācija finanšu pārskata pielikumā

Papildus budžeta iestāde finanšu pārskata pielikumā sniedz informāciju

2.4.piezīmē «Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi par 

pakalpojumiem un projektiem» par:

Prasību uzskaite

► nākamo periodu izdevumu un avansa maksājumu par pakalpojumiem un 

projektiem atlikumiem pārskata perioda sākumā un beigās, kā arī izmaiņām 

perioda laikā (absolūtajās vienībās un %);

► apdrošināšanas maksājumiem pārskata perioda beigās;

► citu informāciju pārskatu lietotājiem.

► būtiskiem darījumiem vai notikumiem pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas, 

un darījumiem, kas ir vienādi ar vienu miljonu EUR absolūtajā vērtībā vai lielāki;

► vērtības samazinājumu sadalījumā pa metodēm un atbilstoši grupām pēc to 

apmaksas vai izpildes termiņa kavējuma pārskata perioda beigās;
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Jautājumi un 

atbildes


