
VADLĪNIJAS 2023.gada pārskatam         1 

    

 

 

 

 

 

VADLĪNIJAS 

2023.GADA PĀRSKATAM 

 

 

 

 

2023 

 V.2.0.  

    



VADLĪNIJAS 2023.gada pārskatam         2 

Saturs 
Saīsinājumi ............................................................................................................................................... 4 

Ievads ....................................................................................................................................................... 5 

Gada pārskats ........................................................................................................................................... 6 

Apliecinājums par gada pārskatā sniegtās informācijas patiesumu ......................................................... 7 

Vadības ziņojums ................................................................................................................................... 10 

1. Finanšu pārskata sagatavošana ........................................................................................................... 13 

Bilance ................................................................................................................................................ 13 

Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem ................................................................................ 18 

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats ........................................................................................................... 23 

Naudas plūsmas pārskats .................................................................................................................... 25 

2. Finanšu pārskata pielikums ................................................................................................................ 33 

2.1. Grāmatvedības uzskaites principu apraksts ................................................................................. 33 

2.2. Gada pārskata sagatavošanas principu apraksts........................................................................... 34 

2.2. Finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas apraksts ....................................................................... 34 

2.3. Finanšu pārskata posteņu strukturizētais skaidrojums ................................................................. 36 

Bilances posteņu skaidrojums ................................................................................................................ 37 

1.1.piezīme “Nemateriālie ieguldījumi” ............................................................................................. 37 

1.2.piezīme “Pamatlīdzekļi” ............................................................................................................... 48 

1.3.piezīme “Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi” .................................................................................... 58 

1.4.piezīme “Ilgtermiņa prasības” ...................................................................................................... 69 

1.5.piezīme “Ieguldījuma īpašumi” .................................................................................................... 72 

1.6.piezīme “Bioloģiskie aktīvi lauksaimnieciskajai darbībai” .......................................................... 82 

2.1.piezīme “Krājumi” ........................................................................................................................ 90 

2.3.piezīme “Īstermiņa prasības” ........................................................................................................ 99 

2.4.piezīme “Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi par pakalpojumiem un projektiem”104 

2.5.piezīme “Īstermiņa finanšu ieguldījumi” .................................................................................... 108 

2.6.piezīme “Naudas līdzekļi” .......................................................................................................... 111 

3.0.piezīme “Pašu kapitāls” .............................................................................................................. 114 

4.0.piezīme “Uzkrājumi” .................................................................................................................. 116 

5.0.piezīme “Saistības” ..................................................................................................................... 120 

9.1.piezīme “Zembilances aktīvi”..................................................................................................... 123 

9.5.piezīme “Zembilances pasīvi” .................................................................................................... 126 

Visaptverošās piezīmes ..................................................................................................................... 129 

V1.piezīme “Aktīvi, kas saņemti kā ziedojumi un dāvinājumi” ....................................................... 130 

V2.piezīme “Ķīlas atsavināšanas rezultātā atzītie aktīvi” ................................................................ 131 

V3.piezīme “Finanšu noma” ............................................................................................................. 132 

V4.piezīme “Operatīvā noma” ......................................................................................................... 137 

V5.piezīme “Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu, nodevu un citu uz valsts budžetu 

attiecināmo maksājumu  administrēšanas rezultāts” ........................................................................ 140 

V6.piezīme “Tiesvedības” ................................................................................................................ 148 

V7.piezīme “Informācija par publiskās un privātās partnerības (turpmāk – partnerība) darījumu 

uzskaiti” ............................................................................................................................................ 150 

V8.piezīme “Informācija par iestādes aktīvu (kapitālsabiedrību) pārvaldību” ................................. 156 



VADLĪNIJAS 2023.gada pārskatam         3 

V9.piezīme “Finanšu instrumenti” ................................................................................................... 157 

V10.piezīme “Notikumi pēc bilances datuma”................................................................................. 182 

V11.piezīme “Konsolidācijas principi un summas” ......................................................................... 187 

V12.piezīme “Gada sākuma salīdzināmā informācija” .................................................................... 188 

Naudas plūsmas pārskata posteņu skaidrojums .................................................................................... 198 

NP.BDAR Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas ..................... 198 

NP.SKAI Naudas plūsmas pārskata posteņu skaidrojums................................................................ 200 

Pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem posteņu skaidrojums ............................................... 204 

FD.BDAR Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas ..................... 204 

FD.SKAI – Pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem skaidrojums ...................................... 206 

Cita informācija pārskata lietotājiem ................................................................................................... 217 

Finanšu pārskata posteņu strukturizētā skaidrojuma pielikumi............................................................ 222 

1.pielikums_1 Informācija par aktīviem* atbilstoši institucionālajiem sektoriem ........................... 222 

1.pielikums_2 Informācija par ilgtermiņa un īstermiņa aizdevumiem sadalījumā pēc sākotnējā termiņa 

un institucionālajiem sektoriem ........................................................................................................ 224 

2.pielikums Informācija par saistībām atbilstoši institucionālajiem sektoriem ................................ 225 

3. Budžeta izpildes pārskata sagatavošana ........................................................................................... 226 

3.1. Budžeta izpildes pārskats ........................................................................................................... 226 

3.2. Pārskats par mērķdotāciju pašvaldībām izpildi ......................................................................... 232 

3.3. Budžeta izpildes pārskata skaidrojums ...................................................................................... 232 

4.Kontu atlikumu un darījumu salīdzināšana ....................................................................................... 240 

Veidlapas Nr.8_SAL "Akts par savstarpējo atlikumu salīdzināšanu starp vispārējās valdības sektora 

partneriem" sagatavošana ................................................................................................................. 241 

PIELIKUMI ......................................................................................................................................... 247 

1.pielikums “Piemēri darījumu uzrādīšanai” .................................................................................... 247 

1.piemērs – Likvidētās vai reorganizētās iestādes darījumi un to uzrādīšana (Bilance, PK, FD). ... 247 

2.piemērs – Būtiskas iepriekšējā pārskata perioda kļūdas uzrādīšana (PK, Bilance, 2.pielikums, 

1.2.IZMK un V12.INFO). ................................................................................................................ 251 

3. piemērs – Iepriekšējā pārskata perioda prasības atmaksa valsts budžetam (NP, FD). ................. 256 

4.piemērs – Par klienta un budžeta iestāžu savstarpējo darījumu (NP, FD). .................................... 257 

5.piemērs – Par pašvaldības nodevām, kuras atbilstoši normatīvajiem aktiem iemaksājamas valsts 

budžetā (NP, FD). ............................................................................................................................. 259 

6.piemērs – Publiskā sektora pakalpojuma sniegšana privātpersonai (NP, FD). .............................. 259 

7.piemērs – Krājumu pārdošana starp vienas konsolidējošās iestādes divām padotības iestādēm (NP, 

FD). ................................................................................................................................................... 261 

8.piemērs – Uzkrājumu par izdienas pensijām uzrādīšana gada pārskatā (Bilance, FD, NP, PK). .. 266 

2.pielikums “Institucionālo sektoru piemērošana” ............................................................................... 271 

 

  



VADLĪNIJAS 2023.gada pārskatam         4 

Saīsinājumi 
Budžeta iestāde Budžeta iestāde — valsts vai pašvaldības iestāde, atvasināta publiska persona, kuru pilnīgi finansē no 

valsts vai pašvaldības budžeta, kā arī pašvaldības aģentūra (LBFV) 

CB Citi budžeti 

D Debets 

DNAF No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes  

ePārskati Valsts kases nodrošinātais e-pakalpojums, atbilstoši Ministru kabineta 25.02.2021. noteikumiem Nr. 128 

“Kārtība, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus” 

EKK, kods Ekonomiskās klasifikācijas kods, piemēram, institucionālo sektoru klasifikācijas kods, budžeta 

ieņēmumu un izdevumu klasifikācijas kods, finanšu instrumentu klasifikācijas kods atbilstoši MK 87 

3.pielikumā noteiktai klasifikācijai, vai zembilances kods, rindas kods 

FD Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem 

GK, konts Grāmatvedības konts 

IZMK Izmaiņas bilances posteņa vērtībā 

K Kredīts 

Kods Rindas kods 

Likums Likums par valsts budžetu xxxx.gadam 

LBFV Likums par budžetu un finanšu vadību 

Ministrija Ministrija vai centrālā valsts iestāde 

MK 87 Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumi Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta 

iestādēs” 

MK 652 Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumi Nr. 652 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 

MK 1031 Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu 

klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” 

MK 1032 Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1032 “Noteikumi par budžetu ieņēmumu 

klasifikāciju 

MK 1456 Ministru kabineta 2013.gada 10.decmbra noteikumi Nr. 1456 “Noteikumi par institucionālo sektoru 

klasifikāciju” 

MK 643 Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumi Nr. 643 “Kārtība, kādā ministrijas un centrālās 

valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu informāciju” 

MK 875 Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumi Nr. 875 “Noteikumi par budžetu finansēšanas 

klasifikāciju” 

MK 934 Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumi “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju 

atbilstoši funkcionālajām kategorijām” 

MK Instr. 2 Ministru kabineta 2018. gada 10. aprīļa instrukcija Nr. 2 "Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi” 

MK 379 Ministru kabineta 2021. gada 15.jūnija. noteikumi Nr. 379 “Administratīvo teritoriju un teritoriālā 

iedalījuma vienību klasifikatora noteikumi” 

NP Naudas plūsmas pārskats 

n -1 Iepriekšējais pārskata periods 

n Pārskata periods 

n+1 Nākamais pārskata periods pēc bilances datuma 

n+2 Aiznākamais pārskata periods pēc bilances datuma 

PB Pamatbudžets 

PK Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 

SB Speciālais budžets 

ZD  Ziedojumu un dāvinājumu budžets 

SXXXXXX Institucionālā sektora klasifikācijas kods 

Salīdzināmā 

informācija 

Informācija par iepriekšējo pārskata periodu, kuru sniedz par visiem gada pārskatā iekļautajiem 

posteņiem 

SGP Konsolidētais saimnieciskā gada pārskats 

2.pielikums  Informācija par saistībām atbilstoši institucionālajiem sektoriem 
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Ievads 
Vadlīnijas par finanšu pārskata un tā posteņu strukturizētā skaidrojuma, budžeta izpildes pārskata un tā 

skaidrojuma sagatavošanu izstrādātas pēc Valsts kases iniciatīvas. 

Vadlīnijas sniedz detalizētāku priekšstatu par gada pārskatā ietveramo informāciju, kā arī piezīmju 

strukturizētajā skaidrojumā uzrādāmo informāciju. 

Vadlīnijās nav ietverts konsolidētā saimnieciskā pārskata sagatavošanas skaidrojums, jo tas ir noteikts 

Valsts kases kvalitātes vadības dokumentos. 

Gada pārskatu sagatavo elektroniskā veidā, izmantojot ePārskatu sistēmu. 

Vadlīnijās noteikti sekojoši termini: 

 uzskaites (neto) vērtība attiecas uz ilgtermiņa un īstermiņa prasībām, finanšu 

ieguldījumiem, samaksātajiem avansiem un nākamo periodu izdevumiem; 

 uzskaites (atlikusī) vērtība attiecas uz nemateriāliem ieguldījumiem, pamatlīdzekļiem, 

ieguldījuma īpašumiem, krājumiem;  

 saistību uzskaites vērtība ir amortizētās vērtības atlikums. 

 

Konsolidētā pārskata sagatavošanas kārtība un konsolidācijā iesaistīto iestāžu gada pārskatu apvienošana: 

 

Līmeņi Skaidrojums 

Kopsavilkums Apvieno konsolidācijā iesaistīto iestāžu gada pārskatā attiecīgajos posteņos norādītās aktīvu, 

saistību, pašu kapitāla, ieņēmumu un izdevumu (izmaksu) summas (MK 652 24.1.p.) ePārskatos 

automātiski veidojas kā padotības iestāžu datu summa. 

Konsolidācija Savstarpējo darījumu un atlikumu konsolidācijai, lai pilnībā izslēgtu konsolidācijā iesaistīto 

iestāžu savstarpējo darījumu rezultātu (ieņēmumu un izdevumu koriģēšana) un atbilstošo 

bilances posteņu summas (MK 652 24.3.p). 

Korekcija Korekciju veikšanai vienotas uzskaites nodrošināšanai gadījumos, kad iestāžu gada pārskatos ir 

piemērotas atšķirīgas grāmatvedības uzskaites metodes un atšķirīgi novērtēšanas principi. Par 

korekciju summu attiecīgi palielina vai samazina konsolidētā pārskata bilances posteņu vērtību  

(MK 652 24.2.p.). 

Notikumi pēc bilances Korekciju veikšanai konsolidētajā pārskatā par padotības iestāžu koriģējošiem notikumiem pēc 

bilances datuma (MK 652 24.4.p.). 

Konsolidētais Aptver kopsavilkuma un konsolidācijas posteņu izklāsta (konsolidācija, korekcija un notikumi 

pēc bilances) datu summēšanu. ePārskatos automātiski veidojas kā visu iepriekš minēto līmeņu 

datu summa. 
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Gada pārskats 
Gada pārskata mērķis ir sniegt skaidru un patiesu priekšstatu par iestādes, ministrijas, pašvaldības finanšu 

stāvokli, saimniecisko darbību un naudas plūsmām. 

Gada pārskatu sagatavo budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas 

un budžeta nefinansētas iestādes. Papildus pirmajā teikumā minētajam, Valsts kase sagatavo arī ikgadējo 

pārskatu par valsts budžeta finanšu uzskaiti un Valsts ieņēmumu dienests — ikgadējo pārskatu par šā 

dienesta administrētiem nodokļiem, nodevām un citiem tā administrētiem uz valsts budžetu attiecināmiem 

maksājumiem (LBFV 30.pants 1.daļa). 

Konsolidēto gada pārskatu sagatavo ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības. 

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes gada pārskatam pievieno Valsts kontroles atzinumu par gada 

pārskata sastādīšanas pareizību. Pašvaldības gada pārskatam pievieno zvērināta revidenta ziņojumu. Valsts 

kontrole gada pārskatam pievieno zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības ziņojumu 

(LBFV 30.panta 3.daļa). 

Gada pārskatu sagatavo katrs nodokļu maksātājs (nevis VID reģistrēta nodokļu maksātāja struktūrvienība 

vai citos valsts reģistros reģistrētas vienības, ja vien tas nav noteikts citos normatīvajos aktos), neatkarīgi 

no grāmatvedības organizācijas veida.  

 

Gada pārskats kā vienots kopums sastāv no: 

 vadības ziņojuma; 

 finanšu pārskata; 

 informācijas par budžeta izpildi. 

Finanšu pārskats sastāv no: 

 pārskata par finansiālo stāvokli (turpmāk – bilance); 

 pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem;  

 pašu kapitāla izmaiņu pārskata; 

 naudas plūsmas pārskata;  

 finanšu pārskata pielikuma. Tas sastāv no: 

- grāmatvedības uzskaites principu apraksta; 

- gada pārskata sagatavošanas principu apraksta; 

- finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas apraksta; 

- finanšu pārskata posteņu strukturizēta skaidrojuma. 

Ministrijas, centrālās valsts iestādes un pašvaldības gada pārskats vai konsolidētais gada pārskats kā vienots 

kopums ietver vadības ziņojuma, finanšu pārskata, informācijas par budžeta izpildi dokumentus un 

apliecinājumu par gada pārskatā sniegtās informācijas patiesumu. 

Gada pārskatu sagatavo latviešu valodā. 

Pārskata sagatavošanā izmantotā naudas vienība – euro. Datus norāda veselos skaitļos euro, bez 

decimāldaļām. Ārvalstu valūtā izteiktu monetāro posteņu atlikumu vai citu informāciju pārskata perioda 

beigās pārrēķina euro atbilstoši Grāmatvedības likumā noteiktajam grāmatvedībā izmantojamajam ārvalstu 

valūtas kursam, kas ir spēkā bilances datumā (dienas beigās). 

Gada pārskats ir nepārprotami identificējams, un tajā esošā informācija neatšķiras no tādas pašas 

informācijas citā pārskatā. Minēto informāciju norāda skaidri un, ja nepieciešams, atkārto, lai nodrošinātu 

tās pareizu izpratni. 

Iestādes, ministrijas vai pašvaldības gada pārskatu paraksta: 

 iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota persona; 

 atbildīgais finanšu darbinieks vai tā pilnvarota persona, piemēram, grāmatvedības 

uzskaites pakalpojuma sniedzēja atbildīgā persona, kas atbildīga par gada pārskata 

sagatavošanu. 
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Apliecinājums par gada pārskatā sniegtās 

informācijas patiesumu 

Apliecinājums ietver budžeta iestāžu apgalvojumu par to, ka ieviestās kontroles procedūras nodrošina, ka 

gada pārskats ir sagatavots atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un sniedz skaidru un patiesu 

priekšstatu par darbības rezultātiem, naudas plūsmu un finansiālo stāvokli, atklāj notikumu un darījumu 

ekonomisko būtību un ir pilnīgs visos būtiskajos aspektos, kā arī par budžeta iestāžu izveidotu visaptverošu 

un efektīvu iekšējās kontroles sistēmu, lai finanšu pārskatos nebūtu krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku 

neatbilstību un veiktu pastāvīgu iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanu un pārraudzību (MK 652 52.p.). 

Apliecinājums ir kā ceļa karte iestādes vadītājam par minimālajām prasībā iekšējās kontroles sistēmas 

izveidei, lai nodrošinātu skaidru, visaptverošu informāciju gada pārskatā. 

Apliecinājumā ietver vismaz šādus apgalvojumus: 

 gada pārskatā sniegtā informācija atbilst grāmatvedības uzskaites datiem; 

 finanšu pārskatā ir izmantota normatīvajiem aktiem atbilstoša un konsekventa 

grāmatvedības uzskaites kārtība un pamatotas aplēses; 

 visas konsolidācijā iesaistītās iestādes nodrošina vienotu principu piemērošanu 

grāmatvedības uzskaitē un pārskatu sagatavošanā; 

 grāmatvedības reģistros un finanšu pārskatā ir norādīti visi uz pārskata periodu 

attiecināmie darījumi, notikumi, ieņēmumi un izdevumi; 

 finanšu pārskatā visi aktīvi un saistības norādītas piesardzīgi; 

 ir veikta visu aktīvu un pasīvu inventarizācija; 

 naudas līdzekļu atlikumi sakrīt ar pārskatā uzrādīto informāciju; 

 finanšu pārskatā ir norādītas iespējamās saistības un apgrūtinājumi, tai skaitā – ķīlas, 

garantijas, tai skaitā galvojumi, tiesvedības procesu iespējamās saistības; 

 grāmatvedības kārtošanu veic grāmatvedības jautājumos kompetenta persona; 

 finanšu pārskatā sniegta informācija par visiem iestādes plāniem, kas varētu būtiski 

mainīt aktīvu un pasīvu uzskaites vērtību vai klasifikāciju finanšu pārskatos; 

 ir ievēroti visi noslēgto līgumu nosacījumi, kas varētu ietekmēt finanšu pārskatu; 

 ir ievērotas uzraudzības institūciju prasības, kas varētu ietekmēt finanšu pārskatu; 

 iestādes darbinieki ir informēti par interešu konflikta novēršanu; 

 ir apzināti procesi/funkcijas, kurās pastāv krāpšanas riski, kas ir izvērtēti un ir īstenoti 

pasākumi krāpšanas risku novēršanai; 

 ir ievērotas tādu tiesību aktu prasības, kas ietekmē finanšu pārskatu; 

 nav notikuši tiesību aktu pārkāpumi, kuros iesaistīta vadība vai darbinieki un kam ir 

būtiska ietekme uz gada pārskatu; 

 iestādes darbinieki ir informēti par informācijas drošību un ir noteiktas procedūras, lai 

novērstu neautorizētu piekļuvi dokumentiem, grāmatvedības uzskaites reģistru ierakstiem un 

aktīviem. 

Budžeta iestāde var sniegt papildus atsevišķus apliecinājumus, ja tas nodrošina labāku pārskatā sniegtās 

informācijas izpratni.  
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Apliecinājums ePārskatos:    

Apliecinām: 

1 - apliecinām 

0 - 

neapliecinām 

Ja neapliecina - skaidrojums par 
 

ieviešanas pasākumiem 

plānoto 

pasākumu 

ieviešanas 

datumu 

- gada pārskatā sniegtā informācija atbilst grāmatvedības 

uzskaites datiem 
     

- finanšu pārskatā ir izmantota normatīvajiem aktiem 

atbilstoša un konsekventa grāmatvedības uzskaites 

kārtība un pamatotas aplēses 

     

- visas konsolidācijā iesaistītās iestādes nodrošina 

vienotu principu piemērošanu grāmatvedības uzskaitē un 

pārskatu sagatavošanā 

     

- grāmatvedības reģistros un finanšu pārskatā ir norādīti 

visi uz pārskata periodu attiecināmie darījumi, notikumi, 

ieņēmumi un izdevumi 

     

- finanšu pārskatā visi aktīvi un saistības norādītas 

piesardzīgi  
     

- ir veikta visu aktīvu un pasīvu inventarizācija      

- naudas līdzekļu atlikumi sakrīt ar pārskatā norādīto 

informāciju 
     

- finanšu pārskatā ir norādītas iespējamās saistības un 

apgrūtinājumi, tai skaitā:  
     

   • ķīlas      

   • garantijas, tai skaitā galvojumi      

   • tiesvedības procesu iespējamās saistības      

- grāmatvedības kārtošanu veic grāmatvedības 

jautājumos kompetenta persona 
     

- finanšu pārskatā sniegta informācija par visiem 

iestādes plāniem, kas varētu būtiski mainīt aktīvu un 

pasīvu uzskaites vērtību vai klasifikāciju finanšu 

pārskatos 

     

- ir ievēroti visi noslēgto līgumu nosacījumi, kas varētu 

ietekmēt finanšu pārskatu 
     

- ir ievērotas uzraudzības institūciju prasības, kas varētu 

ietekmēt finanšu pārskatu 
     

- iestādes darbinieki ir informēti par interešu konflikta 

novēršanu  
     

- ir apzināti procesi un funkcijas, kurās pastāv krāpšanas 

riski, kas ir izvērtēti 
     

- ir īstenoti pasākumi krāpšanas risku novēršanai      

- ir ievērotas tādu tiesību aktu prasības, kas ietekmē 

finanšu pārskatu 
     

- nav notikuši tiesību aktu pārkāpumi, kuros iesaistīta 

vadība vai darbinieki un kam ir būtiska ietekme uz gada 

pārskatu 

     

- iestādes darbinieki ir informēti par informācijas 

drošību 
     

- ir noteiktas procedūras, lai novērstu neautorizētu 

piekļuvi dokumentiem, grāmatvedības uzskaites reģistru 

ierakstiem un aktīviem 

     

cits      

    
Vadības viedoklis par revidentu ziņojumā/atzinumā ietvertajām iebildēm un to novērtēšanas iespējām 

(tai skaitā termiņiem) 
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Revidentu iebildes:    

  

Vadības viedoklis:   Termiņš 
   

 

Aizpildīšanas apraksts: 

Apliecinājumu sniedz, lai nodrošinātu konsolidētā saimnieciskā gada pārskata sagatavošanu. 

Apliecinājumā sniedz informāciju, kas attiecas uz konkrēto saimniecisko gadu.  

Apliecinājuma sākumā (augšējā labajā pusē) norāda pārskata gadu, par kuru tiek sniegts apliecinājums. 

Ailē “Apliecinām:” – ministrijas un centrālās valsts iestādes, kas sagatavo konsolidēto gada pārskatu, 

izvēlas vienu no apliecinājuma variantiem: 

 [1] “ieviestās kontroles procedūras nodrošina, ka:” vai  

 [2] “ir saņemti visu konsolidācijā iesaistīto iestāžu vadītāju apliecinājumi par to, ka:” 

Ailē “1 – apliecinām, 0 – neapliecinām” – norāda: 

 “1”, pret katru jomu, kuru iestāde apliecina;  

 “0” pret katru jomu, kuru iestāde neapliecina. 

Aili “Ja neapliecina – skaidrojums par ieviešanas pasākumiem” – aizpilda par tām jomām, kuras nav 

apliecinātas (pret kurām norādīts “0”): 

 ja iestāde norāda, ka minēto jomu neapliecina (“0”), tad norāda skaidrojumu par 

ieviešanas pasākumiem; 

 ja iestāde norāda, ka minēto jomu neapliecina (“0”), jo norādītā joma iestādei nav, tad 

norāda: “Nav šādas jomas”; 

Ailē “Ja neapliecina – skaidrojums par plānoto pasākumu ieviešanas datumu”: 

 ja iestāde norāda, ka minēto jomu neapliecina (“0”), tad pretī skaidrojumam par 

ieviešanas pasākumiem norāda pasākumu ieviešanas datumu; 

 ja iestāde norāda, ka minēto jomu neapliecina (“0”), jo norādītā joma iestādei nav, tad šo 

aili neaizpilda. 

Sadaļā “Revidentu iebildes” – norāda zvērināta revidenta ziņojumā vai Valsts kontroles atzinumā norādītās 

iebildes. Valsts kase un Valsts ieņēmumu dienests par ikgadējiem pārskatiem šo sadaļu neaizpilda. 

Sadaļā “Vadības viedoklis” – norāda vadības viedokli par zvērināta revidenta ziņojumā vai Valsts kontroles 

atzinumā norādītajām iebildēm un novēršanas termiņu. Valsts kase un Valsts ieņēmumu dienests par 

ikgadējiem pārskatiem šo sadaļu neaizpilda.  
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Vadības ziņojums 
Vadības ziņojums ir īsa, koncentrēta, lakoniska iestādes vizītkarte pārskata lietotājam, sniedzot 

informāciju par iestādes darbību pārskata gadā un plānoto darbību turpmākajos gados, kā arī informāciju 

par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem iestāde saskaras (MK 652 54.p.).  

Vadības ziņojumā sniedz vismaz šādu informāciju par pārskata periodu:  

 normatīvajiem aktiem, kas regulē iestādes pamatdarbību, piemēram, tiešās valsts 

pārvaldes iestādes norāda Ministru kabineta apstiprinātu iestādes nolikumu, pastarpinātās 

pārvaldes iestādes norāda apstiprinātu iestādes nolikumu; 

Piemērs: 

Valsts kase ir Finanšu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir 

efektīva valsts pārvaldes funkciju īstenošana valsts finanšu vadības jomā. Valsts kases juridisko 

statusu, funkcijas, uzdevumus, kompetenci un tiesības nosaka Ministru kabineta 2004. gada 3. augusta 

noteikumi Nr. 677 Valsts kases nolikums. 

 

Informāciju par konsolidācijā iesaistītajām iestādēm uzrāda V11. piezīmē, informāciju par 

kapitālsabiedrību pārvaldību uzrāda V8. piezīmē.  

 

 iestādes galvenajām funkcijām, piemēram, atbilstoši iestādes nolikumam; 

Piemērs: 

Valsts kasei ir šādas svarīgākās funkcijas: 

- valsts budžeta izpildes un finanšu uzskaites organizēšana; 

- maksājumu un asignējumu veikšana no valsts budžeta ieņēmumiem; 

- valsts parāda vadība; 

- normatīvajos aktos noteikto Eiropas Savienības politiku instrumentu, Eiropas Ekonomikas 

zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta maksājumu 

iestādes un sertifikācijas iestādes funkcijas un nacionālās atbildīgās amatpersonas uzdotās 

nacionālā fonda funkcijas. 

 

 iestādes darbības laiku, ja tas ir ierobežots, piemēram, ja iestāde izveidota uz konkrētu 

laikposmu vai konkrēta uzdevuma izpildei; 

Piemērs: 

Centrālā zemes komisija kā patstāvīga valsts institūcija izveidota 1993. gada 5. augustā zemes reformas 

īstenošanai Latvijas Republikā. Centrālās zemes komisijas savu darbību izbeidza līdz 2021. gada 

30. jūnijam. 

 

 galvenajiem notikumiem, kas ietekmējuši iestādes darbību pārskata gadā, piemēram, 

nozīmīga ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēta projekta uzsākšana vai noslēgšana, 

pieņemts tiesību akts par izmaiņām iestādes funkcijās, papildus darba slodze strādājošiem, 

papildus finansējums; 

Informāciju par iestādes funkciju izpildes analīzi, iestādes darbības jomām, stratēģijām, prioritātēm, 

normatīvo aktu sarakstu norāda publiskajā gada pārskatā vai gada pārskatā budžeta izpildes pārskata 

skaidrojumā. 

 

 



VADLĪNIJAS 2023.gada pārskatam         11 

Piemērs: 

Pašvaldība, papildus iestāžu ikdienas uzturēšanai un pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem, turpināja 

darbu pie 2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu finansēto projektu realizācijas. Līdzīgi 

darbība tika organizēta arī apvienotajās teritorijās vadoties pēc konkrētās vietas plānošanas 

dokumentiem. Tika veiktas iepirkumu procedūras, noslēgti un izpildīti līgumi par Madonas pilsētas 

vidusskolas ēku un stadiona pārbūvi, 1.,2.,3., 4. un 6. kārtā, atjaunota Cesvaines pils, veikta publisko 

ceļu pārbūve Bērzaunes pagastā, nomainīts ielu apgaismojumu uz LED apgaismojumu ar viedo vadību 

Madonas pilsētā. Piesaistot valsts aizdevumus veikta pārbūve “Birānu” tiltam Aronas pagastā, veikta 

ielu pārbūve Cesvainē, Lubānā un Sarkaņu pagastā, veikta būvniecība Cesvaines un Ērgļu vidusskolās. 

Nozare nodrošināja Zivju fonda atbalstu 132 projektu īstenošanai zivju pavairošanai, resursu izpētei, 

zivju aizsardzībai/kontrolei un citiem pasākumiem vairāk kā 900 000 euro apmērā. Nodrošināta Zivju 

resursu mākslīgās atražošanas plāna 2021.-2024. gadam īstenošana. Latvijas publiski pieejamie 

iekšējie ūdeņi 2021. gadā papildināti ar 14,3 miljoniem lašu, taimiņu, līdaku, zandartu, vimbu u.c. zivju 

sugu mazuļiem, kā arī ar nēģu kāpuriem. 

 

 būtiskām pārmaiņām iestādes darbībā, piemēram, jaunu funkciju izpildes uzsākšana vai 

izbeigšana optimizācijas vai reorganizācijas pasākumi, ģeopolitiskie faktori (karš); 

Piemērs: 

Visbūtiskāko ietekmi pašvaldības darbā izraisīja administratīvi teritoriālā reforma, kuras rezultātā tika 

izveidota jauna, gan teritorijas, gan iedzīvotāju skaita ziņā lielāka pašvaldība. 

 Saskaņā ar reorganizācijas plānu tika pabeigta grāmatvedības centralizācija.  

 

 paredzamiem notikumiem, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes darbību nākotnē, 

piemēram, plānota iestādes reorganizācija vai likvidācija, funkciju nodošana, mākslīgā 

intelekta ieviešana, darba vietu skaita optimizēšanai, digitalizācija; 

Informāciju par amata vietu skaitu, ierēdņu un citu nodarbināto skaitu pārskata gadā iekļauj Publiskajā 

gada pārskatā. 

Piemērs: 

Ar Ministru prezidenta 2021.gada 2.decembra rezolūciju Nr. 2021-1.1.1./66-66 uzdots līdz 2022. gada 

14. janvārim izstrādāt rīcības plānu Pārresoru koordinācijas centra (PKC) pievienošanai Valsts 

kancelejai ar 2023. gada 1. janvāri. PKC sadarbībā ar Valsts kanceleju sagatavoja ziņojumu (iesniegts 

Ministru prezidentam 2022.gada 17.janvārī) par apvienošanas reformu, lai uzlabotu valsts attīstības 

plānošanu un koordināciju, kā arī samazinātu valsts pārvaldes sadrumstalotību un stiprinātu valdības 

centru. 

 

 būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem iestāde saskaras, piemēram, 

tiesvedība, finansējuma pieejamība (izņemot asignējumus no vispārējiem ieņēmumiem), 

personāla mainība, tiesību aktu izmaiņu risks, starptautiskās sankcijas; 

Piemērs: 

Krievijas karadarbības rezultātā samazinājusies izejvielu un būvizstrādājumu piegāde, un 

palielinājušās cenas, kas rada iestādei papildus izmaksas noslēgto līgumu izpildē, jo plānotie finanšu 

līdzekļi līgumu izpildes nodrošināšanai ir nepietiekami. 

Starptautiskās šķīrējtiesas lietā, kas reģistrēta Starptautiskajā ieguldījumu strīdu izskatīšanas centrā 

(turpmāk – ICSID) 2017. gada 3. februārī Eugene Kazmin v. Republic of Latvia (ICSID lietas Nr. 

ARB/17/5). Šajā lietā pārskata periodā noslēdzās šķīrējtiesas process – 2021. gada 24. martā 

šķīrējtiesas tribunāls lēma izbeigt šķīrējtiesas procesu un apmierināt Latvijas puses lūgumu no 

pieteicēja piedzīt šķīrējtiesas procesa izdevumus aptuveni 3,4 milj. euro apmērā. Pēc tribunāla 
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sprieduma pasludināšanas tika uzsāktas aktīvas darbības, lai nodrošinātu šķīrējtiesas sprieduma 

piespiedu izpildi. 

 

 pētniecības un attīstības darbiem, piemēram, attiecībā uz nemateriālo ieguldījumu 

izveidošanu, Informācija par pētījumu rezultātiem iegūstama Pārresoru koordinācijas centra 

Pētījumu un publikāciju datu bāzē http://petijumi.mk.gov.lv, kā arī iestādes stratēģijā 

paredzētiem attīstības pasākumiem; 

Piemērs: 

Projekta "Kapacitātes veidošana un izpratnes paaugstināšana neiecietības novēršanai un apkarošanai 

Latvijā – CALDER" ietvaros izstrādāja pētījumu par nacionālo tiesisko regulējumu krimināltiesību jomā 

(noziedzīga nodarījuma sastāvs) un tiesu praksi krimināltiesībās (problēmas) par naida noziegumiem un 

neiecietību Latvijā. 

Elektrisko skrejriteņu kustības un manevrēšanas parametru pētījums (finansējumu piešķīrusi Ceļu 

satiksmes drošības padome, pētījumu veica Rīgas Tehniskā universitāte). 

Turpinot uzlabot pašvaldības apkalpošanu attālināti sniegtos pakalpojumus portālā e.sigulda.lv, 2021. 

gadā pašvaldība elektroniski piedāvā saņemt turpat 40 e-pakalpojumus. Šo pakalpojumu lietošana katru 

gadu pieaug par divām reizēm, salīdzinot ar iepriekšējo gadu 

 finanšu instrumentu izmantošanu un finanšu risku vadības mērķiem, ja tas ir būtiski 

iestādes aktīvu, saistību un finansiālā stāvokļa novērtēšanai, piemēram, aizņēmumi 

pamatdarbības finansēšanai( MK 87 3.pielikums);  

Informāciju par valsts budžeta finanšu vadības procesiem, ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas programmu ietvaros plānotiem 

līdzekļiem un to budžeta izpildi sniedz budžeta izpildes pārskata skaidrojumā. 

Piemērs: 

Pašvaldība piesaistīja finanšu resursus aizņēmumu veidā no Valsts kases, kas nodrošina pašvaldībām 

finansiāli izdevīgus aizņemšanās nosacījumus. Pārskata gadā noslēgti desmit jauni aizņēmumu līgumi 

par kopējo aizņēmumu summu 13,7 milj. euro Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu, izglītības 

iestāžu un ceļu infrastruktūras investīciju projektu īstenošanai. 

Speciālajā budžetā papildus gūti ieņēmumi 2,4 milj. euro apmērā no valsts speciālā budžeta brīvo 

līdzekļu termiņnoguldījumiem Valsts kasē 455 milj. euro apmērā. 

Ņemot vērā prognozes speciālā budžeta atlikuma izmaiņu dinamikai vidējā termiņā, plānots noguldīt 

vēl 300 milj. euro uz 5 gadiem 

  

 citiem publiski pieejamiem dokumentiem par iestādes darbību pārskata gadā, piemēram, 

publiskie gada pārskati; 

Piemērs: 

Nozares mājaslapā ik gadu tiek publicēti gada publiskie pārskati, kas sniedz informāciju par 

svarīgākajiem paveiktajiem darbiem un sasniegtajiem rezultatīvajiem rādītājiem. 

 

Informācijai: 

Valsts kase un Valsts ieņēmumu dienests sagatavo vadības ziņojumu, kurā ietver informāciju gan par 

gada pārskatu, gan par ikgadējo pārskatu. 

   

http://petijumi.mk.gov.lv/
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1. Finanšu pārskata sagatavošana 

Bilance 

Konta Nr. 

Posteņa nosaukums 
Piezīmes 

Nr. 

Visaptverošās 

piezīmes Nr. 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 
AKTĪVS/ PASĪVS 

A B C D 1 2 

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi       

1100 Nemateriālie ieguldījumi        

1110 Attīstības pasākumi un programmas       

1120 Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas 

tiesības 

      

1130 Pārējie nemateriālie ieguldījumi       

1140 Nemateriālo ieguldījumu izveidošana       

1180 Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem       

1200 Pamatlīdzekļi        

1210 Zeme un būves       

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas       

1230 Pārējie pamatlīdzekļi       

1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība       

1250 Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi     

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi       

1270 Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos       

1280 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem       

1300 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi        

1310 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā        

1320 Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā       

1330 Ilgtermiņa aizdevumi       

1340 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros       

1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi        

1360 Ilgtermiņa noguldījumi     

1370 Turējumā nodoti ilgtermiņa finanšu ieguldījumi     

1380 Avansa maksājumi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem       

1400 Ilgtermiņa prasības     

1410 Ilgtermiņa prasības par Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

finansētajiem projektiem (pasākumiem) 

    

1420 Pārējās ilgtermiņa prasības     

1500 Ieguldījuma īpašumi     

1510 Ieguldījuma īpašumi     

1540 Ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība     

1550 Turējumā nodotie ieguldījuma īpašumi     

1580 Avansa maksājumi par ieguldījuma īpašumiem     

1600 Bioloģiskie aktīvi lauksaimnieciskajai darbībai     

1610 Bioloģiskie aktīvi lauksaimnieciskajai darbībai     

1680 Avansa maksājumi par bioloģiskiem aktīviem 

lauksaimnieciskajai darbībai 

    

2000 Apgrozāmie līdzekļi        

2100 Krājumi       

2300 Īstermiņa prasības       

2400 Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi par 

pakalpojumiem un projektiem 

      

2500 Īstermiņa finanšu ieguldījumi       

2600 Naudas līdzekļi       

I. BILANCE (1000 + 2000)       

3000 Pašu kapitāls       
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Konta Nr. 

Posteņa nosaukums 
Piezīmes 

Nr. 

Visaptverošās 

piezīmes Nr. 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 
AKTĪVS/ PASĪVS 

A B C D 1 2 

3300 Rezerves       

3500 Budžeta izpildes rezultāti       

3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts       

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts        

4000 Uzkrājumi       

5000 Saistības        

5100 Ilgtermiņa saistības        

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi       

5130 Ilgtermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem       

5140 Ilgtermiņa uzkrātās saistības       

5150 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansa 

maksājumi 

      

5160 Emitēto obligāciju un citu parāda vērtspapīru ilgtermiņa 

daļa 

    

5170 Saņemtie ilgtermiņa noguldījumi     

5190 Pārējās ilgtermiņa saistības       

5200 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa 

daļa 

      

5300 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem       

5400 Īstermiņa uzkrātās saistības      

5500 Valsts budžeta finanšu uzskaites īstermiņa saistības     

5600 Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot 

nodokļus) 

      

5700 Saistības par nodokļiem, nodevām un  citiem maksājumiem       

5800 Pārējās īstermiņa saistības       

5900 Nākamo periodu ieņēmumi, saņemtie avansa maksājumi un 

transferti 

      

I. BILANCE (3000 + 4000 + 5000)       

 

Kods 

Posteņa nosaukums 
Piezīmes 

Nr. 

Visaptverošās 

piezīmes Nr. 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 
ZEMBILANCE 

A B C D 1 2 

9100 Zembilances aktīvi       

9110 Iespējamie aktīvi     

9120 Paziņotās dividendes un saņemamie maksājumi par kapitāla 

daļu izmantošanu 

    

9130 Aprēķinātie līgumsodi, naudas sodi soda naudas un 

kavējuma naudas 

    

9140 Prasības par prettiesiski atsavinātiem aktīviem     

9190 Citi zembilances aktīvi     

9500 Zembilances pasīvi     

9510 Nākotnes saistības saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par 

ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku 

instrumentu finansētajiem projektiem 

    

9520 Nākotnes saistības saskaņā ar līgumiem un vadības 

lēmumiem par ilgtermiņa ieguldījumu iegādi un 

izveidošanu, izņemot tos, kas noslēgti par ārvalstu finanšu 

palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu 

finansētajiem projektiem 

    

9530 Nākotnes saistības saskaņā ar līgumiem un vadības 

lēmumiem par preču un pakalpojumu iegādi, izņemot tos, 

kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas 

Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem 

un nomu 

    

9540 Saņemtie, bet neapmaksātie avansa attaisnojuma dokumenti     
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Kods 

Posteņa nosaukums 
Piezīmes 

Nr. 

Visaptverošās 

piezīmes Nr. 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 
ZEMBILANCE 

A B C D 1 2 

9550 Nākotnes nomas maksājumi     

9560 Izsniegtie galvojumi     

9590 Citas zembilances saistības     

Sākot ar 2023.gadu Bilancē netiek uzrādīts postenis “0100 Nomātie aktīvi” (MK 87).  

Ja finanšu pārskata posteņu skaidrojums aptver vairāku finanšu pārskatu posteņus, finanšu pārskatā 

norāda visaptverošās piezīmes numuru visos tajos finanšu pārskata posteņos, uz kuriem tā attiecas, 

piemēram, ja saņemtais ziedojums attiecas uz nemateriāliem ieguldījumiem un pamatlīdzekļiem, tad 

visaptverošās piezīmes numuru norāda abos bilances posteņos. Vienam bilances postenim var norādīt 

vairāku visaptverošo piezīmju numurus. 

Aizpildīšanas apraksts (ailes): 

A, B – norāda atbilstoši normatīvajos aktos grāmatvedības jomā noteiktajam kontu plāna otrajam un 

trešajam kontu līmenim; 

C – norāda tās piezīmes numuru, kurā sniegts bilances skaidrojums. Ja finanšu pārskata posteņu 

skaidrojums aptver vairāku pārskatu posteņus, norāda visaptverošās piezīmes numuru; 

1, 2 – norāda perioda sākuma un beigu atlikumus. 

Aizpildīšanas apraksts (posteņi): 

Konta Nr. 
Posteņa nosaukums Piezīmes 

Nr. 

Visaptverošās 

piezīmes Nr. 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata 

perioda sākumā AKTĪVS/ PASĪVS 

A B C D 1 2 

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi       

1100 Nemateriālie ieguldījumi    

 

 norāda atlikušajā vērtībā, ko 

aprēķina, no sākotnējās vērtības 

atskaitot nolietojumu 

(amortizāciju) un vērtības 

samazinājumu 

1110 Attīstības pasākumi un programmas   

1120 Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un 

tamlīdzīgas tiesības 

  

1130 Pārējie nemateriālie ieguldījumi   

1140 Nemateriālo ieguldījumu izveidošana   

    

1180 Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem   

1200 Pamatlīdzekļi    

1210 Zeme un būves   

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas   

1230 Pārējie pamatlīdzekļi   

1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība   

1250 Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi   

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi   

1270 Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos   

1280 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem   

1300 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi    

norāda neto vērtībā, ko 

aprēķina, no uzskaites vērtības 

atskaitot vērtības samazinājumu 

(izņemot finanšu instrumentus*) 

1310 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā    

1320 Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā   

1330 Ilgtermiņa aizdevumi   

1340 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros   

1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi    

1360 Ilgtermiņa noguldījumi   

1370 Turējumā nodoti ilgtermiņa finanšu ieguldījumi   

1380 Avansa maksājumi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem   

1400 Ilgtermiņa prasības   

1410 Ilgtermiņa prasības par Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

finansētajiem projektiem (pasākumiem) 
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Konta Nr. 
Posteņa nosaukums Piezīmes 

Nr. 

Visaptverošās 

piezīmes Nr. 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata 

perioda sākumā AKTĪVS/ PASĪVS 

A B C D 1 2 

1420 Pārējās ilgtermiņa prasības   

1500 Ieguldījuma īpašumi   norāda atlikušajā vērtībā, ko 

aprēķina, no sākotnējās vērtības 

atskaitot nolietojumu 

(amortizāciju) un vērtības 

samazinājumu 

1510 Ieguldījuma īpašumi   

1540 Ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība   

1550 Turējumā nodotie ieguldījuma īpašumi   

1580 Avansa maksājumi par ieguldījuma īpašumiem   

1600 Bioloģiskie aktīvi lauksaimnieciskajai darbībai   
norāda patiesajā vai Meža valsts 

reģistrā norādītajā pilnajā 

vērtībā 

1610 Bioloģiskie aktīvi lauksaimnieciskajai darbībai   

1680 Avansa maksājumi par bioloģiskiem aktīviem 

lauksaimnieciskajai darbībai 

  

2000 Apgrozāmie līdzekļi        

2100 Krājumi   norāda pārvērtētajā vai 

atlikušajā vērtībā, ko aprēķina, 

no sākotnējās vērtības atskaitot 

vērtības samazinājumu 

2300 Īstermiņa prasības   norāda neto vērtībā, ko 

aprēķina, no uzskaites vērtības 

atskaitot vērtības samazinājumu 

(izņemot finanšu instrumentus*) 

2400 Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi par 

pakalpojumiem un projektiem 

  

2500 Īstermiņa finanšu ieguldījumi   

2600 Naudas līdzekļi       

I. BILANCE (1000 + 2000)       

      

3000 Pašu kapitāls       

3300 Rezerves       

3500 Budžeta izpildes rezultāti       

3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts       

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts        

4000 Uzkrājumi   norāda pienākuma izpildei 

nepieciešamo resursu 

visticamākās aplēses pašreizējā 

vērtībā 

5000 Saistības    

norāda amortizētajā vērtībā 

(izņemot finanšu instrumentus*) 

5100 Ilgtermiņa saistības    

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi   

5130 Ilgtermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 

  

5140 Ilgtermiņa uzkrātās saistības   

5150 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansa 

maksājumi 

  

5160 Emitēto obligāciju un citu parāda vērtspapīru ilgtermiņa 

daļa 

  

5170 Saņemtie ilgtermiņa noguldījumi   

5190 Pārējās ilgtermiņa saistības   

5200 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa 

daļa 

  

5300 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem   

5400 Īstermiņa uzkrātās saistības   

5500 Valsts budžeta finanšu uzskaites īstermiņa saistības   

5600 Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot 

nodokļus) 

  

5700 Saistības par nodokļiem, nodevām un citiem 

maksājumiem 

  

5800 Pārējās īstermiņa saistības   

5900 Nākamo periodu ieņēmumi, saņemtie avansa maksājumi 

un transferti 

  

I. BILANCE (3000 + 4000 + 5000)       
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* Finanšu instrumentus bilancē norāda šādā vērtībā: 

 prasības un aizdevumus, kā arī līdz termiņa beigām turētus ieguldījumus – neto vērtībā, 

ko aprēķina, no amortizētās vērtības atskaitot vērtības samazinājumu; 

 patiesajā vērtībā novērtētus finanšu aktīvus un finanšu saistības, kuru vērtības izmaiņas 

atzītas pārskata perioda ieņēmumos vai izdevumos – patiesajā vērtībā; 

 patiesajā vērtībā novērtētus pārdošanai pieejamus finanšu instrumentus – neto vērtībā, 

ko aprēķina, no patiesās vērtības atskaitot vērtības samazinājumu; 

 izmaksu vērtībā novērtētus pārdošanai pieejamus finanšu instrumentus – neto vērtībā, ko 

aprēķina, no izmaksu vērtības atskaitot vērtības samazinājumu; 

 pārējās finanšu saistības (izņemot finanšu garantiju līgumus) – amortizētajā vērtībā. 

 

Kods 

 

Posteņa nosaukums Piezīmes 

Nr. 

Visaptverošās 

piezīmes Nr. 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā ZEMBILANCE 

A B C D 1 2 

9100 Zembilances aktīvi    

 

norāda saņemamo resursu 

visticamākās aplēses vērtībā 

 

9110 Iespējamie aktīvi   

9120 Paziņotās dividendes un saņemamie maksājumi par kapitāla 

daļu izmantošanu 

  

9130 Aprēķinātie līgumsodi, naudas sodi soda naudas un 

kavējuma naudas 

  

9140 Prasības par prettiesiski atsavinātiem aktīviem   

9190 Citi zembilances aktīvi   

9500 Zembilances pasīvi    

9510 Nākotnes saistības saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par 

ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku 

instrumentu finansētajiem projektiem 

  

norāda pēc bilances datuma 

paredzēto maksājumu 

atbilstoši noslēgtajiem 

līgumiem summā 

9520 Nākotnes saistības saskaņā ar līgumiem un vadības 

lēmumiem par ilgtermiņa ieguldījumu iegādi un izveidošanu, 

izņemot tos, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un 

Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem 

projektiem 

  

9530 Nākotnes saistības saskaņā ar līgumiem un vadības 

lēmumiem par preču un pakalpojumu iegādi, izņemot tos, kas 

noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas 

Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem un 

nomu 

  

norāda pienākuma izpildei 

nepieciešamo resursu 

visticamākās aplēses 

pašreizējā vērtībā (papildus 

skaidrojums galvojumiem**) 

9540 Saņemtie, bet neapmaksātie avansa attaisnojuma dokumenti   

9550 Nākotnes nomas maksājumi   

9560 Izsniegtie galvojumi   

9590 Citas zembilances saistības   

**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.  

 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos:  

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja 

ir nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” var veikt tikai ailē “Visaptverošās piezīmes numurs”. 
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Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem  

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai 

darījuma apraksts 

Visaptve-

rošās 

piezīmes 

numurs 

Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata periodā 

izpilde 

t. sk. 

iepriekšējo 

periodu 

nebūtiskās 

kļūdas (+,–) 

izpilde 

klasifi-

kācijas 

maiņa 

(+,–) 

būtisku 

kļūdu 

labojumi 

pārskata 

gadā 

kopā (3. + 

4. + 5.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 

A1 Ieņēmumi (A11 līdz 

A19 rindas summa) 

       

A11 Nodokļu ieņēmumi        

A12 Nenodokļu ieņēmumi        

A13 Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 

       

A14 Ārvalstu finanšu palīdzība        

A15 Transferti        

A16 Ziedojumi un dāvinājumi        

A17 Dotācija no vispārējiem 

ieņēmumiem 

       

A18 Procentu ieņēmumi        

A19 Pārējie ieņēmumi, kas nav 

klasificēti A11 līdz A18 rindā 

       

A2 Izdevumi (A21 līdz 

A31 rindas summa) 

       

A21 Atalgojums        

A22 Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas 

       

A23 Mācību, darba un dienesta 

komandējumi un dienesta, 

darba braucieni 

       

A24 Pakalpojumi        

A25 Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, periodika 

       

A26 Nodokļu, nodevu un naudas 

sodu maksājumi 

       

A27 Subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti, kārtējie maksājumi 

Eiropas Savienības budžetā un 

starptautiskā sadarbība 

       

A28 Procentu izdevumi        

A29 Transferti        

A30 Nolietojuma un amortizācijas 

izmaksas  

       

A31 Pārējie izdevumi, kas nav 

klasificēti A21 līdz A30 rindā 

       

A Ieņēmumu un izdevumu 

rezultāts (A1-A2) 

       

N1 Ieņēmumi (+) vai izdevumi (–) 

no finanšu instrumentiem 

       

N2 Ieņēmumi (+) vai izdevumi ( – ) 

no ilgtermiņa nefinanšu aktīvu 

atsavināšanas 

       

REZ Budžeta izpildes rezultāts 

(A+N1+N2)  
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Pārskatā ieņēmumus un izdevumus, kas radušies iestādes darbības rezultātā, norāda saskaņā ar uzkrāšanas 

principu. Pārskatā norāda arī grāmatvedības aplēšu izmaiņu, darījumu klasifikācijas maiņas un iepriekšējā 

pārskata perioda kļūdu labojumu ietekmi. 

Ieņēmumus un izdevumus, kas veidojas no iestādes darījuma, kuram nav identificējams darījuma partneris, 

piemēram, aktīvu vērtības samazinājuma aprēķins, uzkrājumu veidošana tiesvedībām, krājumu izsniegšana 

lietošanā, u.tml., pārskatā norāda sektoru S110000, S120000, S140000, S150000 un S200000 datus 

kopsummā.  

Aizpildīšanas apraksts (ailes): 

A, B – kods/piezīmes numurs, posteņa nosaukums vai darījuma apraksts atbilstoši (MK 652); 

C – norāda tās piezīmes numuru, kurā sniegts pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem posteņu 

skaidrojums. Ja finanšu pārskata posteņu skaidrojums aptver vairāku pārskatu posteņus, norāda 

visaptverošās piezīmes numuru; 

1, 3 – norāda ieņēmumu un izdevumu vērtību; 

2 – norāda nebūtiskus iepriekšējo pārskata periodu kļūdu labojumus, kas ir uzrādīti pārskata perioda izpildē; 

4 – norāda iepriekšējā pārskata perioda datu pārklasifikāciju atbilstoši pārskata gada klasifikācijai, ja 

pārskata gadā mainīta posteņa vai darījumu klasifikācija, bet tā rezultātā nemainās budžeta izpildes 

rezultāts; 

5 – norāda pārskata periodā veiktos būtisku iepriekšējo pārskata periodu kļūdu labojumus, kas attiecas uz 

iepriekšējo pārskata periodu, kā rezultātā mainās budžeta izpildes rezultāts. Ja kļūdu labojumi attiecas uz 

citiem periodiem pirms iepriekšējā pārskata perioda, tos šajā pārskatā nenorāda; 

6 – automātisks skaitlisko izmaiņu aprēķins. 

Aizpildīšanas apraksts (posteņi, darījumi): 

Atsevišķus posteņus, kas pārskatā norādīti ar (*), norāda sadalījumā pa institucionālo sektoru klasifikācijas 

kodiem atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā: 

 sektora S130000 datus klasifikācijas pilnā apmērā ja darījuma partnera sektors ir 

identificējams, piemēram, aktīvu nodošana bez atlīdzības citai budžeta iestādei un budžeta 

iestāžu savstarpējos darījumus; 

 sektoru S110000, S120000, S140000, S150000 un S200000 datus kopsummā. Sektoru 

kopsummā iekļauj arī tādus ieņēmumus vai izdevumus, kuriem nav identificējams darījuma 

partnera sektors, piemēram, krājumu izlietojums funkciju nodrošināšanai, inventarizācijas 

rezultātā atzītie aktīvi, budžeta iestādes darbinieka avansa norēķini par saimnieciskiem 

izdevumiem, krājumu izsniegšana lietošanā. 
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Aizpildīšanas apraksts (posteņi): 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai 

darījuma apraksts 

Visaptve-

rošās 

piezīmes 

numurs 

Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata periodā 

izpilde 

t. sk. 

iepriekšējo 

periodu 

nebūtiskās 

kļūda(+,–) 

izpilde 

klasifi-

kācijas 

maiņa (+,–) 

būtisku 

kļūdu 

labojumi 

pārskata 

gadā 

kopā (3. + 

4. + 5.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 

A1 Ieņēmumi (A11 līdz 

A19 rindas summa) 

       

A11 Nodokļu ieņēmumi Norāda kopsummas, kas atbilst budžeta ieņēmumu klasifikācijas 1.0. grupai (MK 1032). 

Informāciju detalizēti sniedz FD.SKAI piezīmē “FD.A11 Informācija par nodokļu 

ieņēmumiem”. 

A12 Nenodokļu ieņēmumi * Norāda kopsummas, kas atbilst budžeta ieņēmumu klasifikācijas 2.0. grupai (MK 1032). 

Izņemot: 

- procentu ieņēmumus, kas uzrādīti rindā A18; 

- par citiem ieņēmumiem, kas uzrādīti rindā A19; 

- ieņēmumus no finanšu instrumentiem, kas uzrādīti rindā N1; 

- ieņēmumus no ilgtermiņa nefinanšu aktīvu atsavināšanas, kas uzrādīti rindā N2. 

A13 Maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi * 

Norāda kopsummas, kas atbilst budžeta ieņēmumu klasifikācijas 3.0. grupai (MK 1032). Tajā 

skaitā, atbilstoši darījuma ekonomiskai būtībai, postenī uzrāda arī uz pārskata periodu 

attiecināmos ieņēmumus, kas iepriekš atzīti nākamo periodu ieņēmumos. Piemēram, 

izvērtējot sniegto pakalpojuma apjomu, atzīst ieņēmumos atbilstoši darījuma izpildes 

pakāpe.  

Izņemot: 

- procentu ieņēmumu, kas uzrādīti rindā A18; 

- pārējos ieņēmumus, kas uzrādīti rindā A19. 

A14 Ārvalstu finanšu 

palīdzība * 

Norāda kopsummas, kas atbilst budžeta ieņēmumu klasifikācijas 4.0. grupai (MK 1032). Tajā 

skaitā, atbilstoši darījuma ekonomiskai būtībai, postenī uzrāda arī uz pārskata periodu 

attiecināmos ieņēmumus, kas iepriekš atzīti nākamo periodu ieņēmumos. 

Izņemot: 

- procentu ieņēmumu, kas uzrādīti rindā A18; 

- pārējos ieņēmumus, kas uzrādīti rindā A19. 

A15 Transferti * Norāda kopsummas, kas atbilst budžeta ieņēmumu klasifikācijas 5.0. grupai 

(MK 1032),  izņemot, piemēram, pašvaldības budžeta iekšējos transfertus starp vienas 

pašvaldības budžeta veidiem – kods 19.1.0.0. valsts speciālā budžeta savstarpējie 

transferti - kods 18.5.0.0. 

Tajā skaitā uzrāda arī nenaudas darījumus – bezatlīdzības ceļā saņemtos aktīvus vai 

nodotos pasīvus (vispārējā valdības sektora ietvaros, izņemot kapitālsabiedrības). 

Ieņēmumus no saņemtām vērtībām bez atlīdzības uzrāda aktīva atlikušajā vērtībā.  

A16 Ziedojumi un 

dāvinājumi * 

Norāda kopsummas, kas atbilst budžeta ieņēmumu klasifikācijas 6.0. grupai (MK 1032). 

Tajā skaitā, atbilstoši darījuma ekonomiskai būtībai, postenī uzrāda arī uz pārskata 

periodu attiecināmos ieņēmumus, kas iepriekš atzīti nākamo periodu ieņēmumos. 

Piemēram, ziedojumu un dāvinājumu atzīšana, kas iepriekš bija atzīta pie nākamo periodu 

ieņēmumiem ar līgumā ietverto nosacījumu izpildi. 

Izņemot: 

- procentu ieņēmumu, kas uzrādīti rindā A18; 

- pārējos ieņēmumus, kas uzrādīti rindā A19. 

A17 Dotācija no vispārējiem 

ieņēmumiem * 

Norāda kopsummas, kas atbilst budžeta ieņēmumu klasifikācijas 7.0. grupai (MK 1032). 

 

A18 Procentu ieņēmumi * Norāda procentu ieņēmumus kopsummā, kā arī procentu ieņēmumus, kas radušies uzkrājumu 

diskontēšanas rezultātā (EKK 24.2.0.0). 

Informāciju detalizēti sniedz FD.SKAI piezīmē “FD.A18 Procentu ieņēmumi”. 

Norāda procentu ieņēmumus par finanšu instrumentiem, kuriem atzīts vērtības 

samazinājums; informāciju detalizēti sniedz FD.SKAI piezīmē “FD.V9.PROC Procentu 

ieņēmumi par finanšu instrumentiem, kuriem atzīts vērtības samazinājums”.  

Norāda ieņēmumiem no finanšu instrumentiem, kas nav ietverti finanšu instrumenta procentu 

likmē. Informāciju detalizēti sniedz FD.SKAI piezīmē “FDV9.FII Ieņēmumi no finanšu 
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Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai 

darījuma apraksts 

Visaptve-

rošās 

piezīmes 

numurs 

Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata periodā 

izpilde 

t. sk. 

iepriekšējo 

periodu 

nebūtiskās 

kļūda(+,–) 

izpilde 

klasifi-

kācijas 

maiņa (+,–) 

būtisku 

kļūdu 

labojumi 

pārskata 

gadā 

kopā (3. + 

4. + 5.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 

instrumentu izmantošanas, kas nav iekļauti procentu likmes noteikšanā, pa finanšu 

instrumentu kategorijām”. 

A19 Pārējie ieņēmumi, kas 

nav klasificēti A11 līdz 

A18 rindā * 

Norāda kopsummu pārējiem ieņēmumiem, kas nav klasificēti A11 līdz A18 rindā. 

Detalizētu informāciju sniedz FD.SKAI piezīmēs “FD.A19.VSAM Ieņēmumi no aktīvu 

vērtības samazinājuma norakstīšanas” un “FD.A19 Informācija par citiem ieņēmumiem”. 

A2 Izdevumi (A21 līdz 

A31 rindas summa) 

       

A21 Atalgojums Norāda izdevumu EKK 1100 (MK 1031) kopsummu. 

A22 Darba devēja valsts 

sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, 

pabalsti un 

kompensācijas 

 

Norāda izdevumu EKK 1200 (MK 1031) kopsummu. 

A23 Mācību, darba un 

dienesta komandējumi 

un dienesta, darba 

braucieni 

 

Norāda izdevumu EKK 2100 (MK 1031) kopsummu. 

A24 Pakalpojumi * Norāda izdevumu EKK 2200 (MK 1031) kopsummu. 

A25 Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces, 

biroja preces un 

inventārs, periodika * 

Norāda izdevumu, EKK 2300 (MK 1031) un EKK 2400 (MK 1031) kopsummu. 

Izņemot izdevumus, kas saistīti ar ilgtermiņa ieguldījumu objektu atsavināšanu (uzrādīti 

rindā N2). 

A26 Nodokļu, nodevu un 

naudas sodu maksājumi 

Norāda izdevumu kopsummas, kas atbilst EKK 2500 (MK 1031). 

A27 Subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti, kārtējie 

maksājumi Eiropas 

Savienības budžetā un 

starptautiskā sadarbība * 

Norāda izdevumu, kas atbilst budžeta izdevumu klasifikācijas 1.3. un 1.4. apakšgrupai 

(MK 1031), kopsummu. 

A28 Procentu izdevumi * Norāda izdevumu, kas atbilst budžeta izdevumu klasifikācijas 1.2.apakšgrupai (MK 1031) 

kopsummu un uzkrājumu diskontēšanas rezultātā radušos procentu izdevumus (EKK 8620). 

Detalizētu informāciju sniedz FD.SKAI piezīmē FD.A.28 “Procentu izdevumi”.  

Norāda izdevumus no finanšu aktīviem un/vai finanšu saistībām, kas nav ietverti finanšu 

instrumenta procentu likmē, piemēram, aizņēmumu komisijas maksas izdevumi, kas nav 

aizņēmumu procenti. Detalizētu informāciju sniedz FD.SKAI piezīmē “FD.V9.DAR 

Darījuma izmaksas, kas nav iekļautas procentu likmes noteikšanā, pa finanšu instrumentu 

kategorijām”. 

A29 Transferti * Norāda izdevumu, kas atbilst budžeta izdevumu klasifikācijas 1.5. un 2.2. apakšgrupām 

(MK 1031) kopsummu,  izņemot, piemēram, pašvaldību izdevumu iekšējos transfertus 

starp pašvaldības budžeta veidiem – EKK 7220, valsts budžeta transferti no valsts 

speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu – EKK 7140. 

Tajā skaitā uzrāda arī nenaudas darījumus – bezatlīdzības ceļā nodotos aktīvus vai saņemtos 

pasīvus (vispārējā valdības sektora ietvaros, izņemot kapitālsabiedrības). Izdevumus no 

nodotām vērtībām bez atlīdzības uzrāda aktīva atlikušajā vērtībā. 

A30 Nolietojuma un 

amortizācijas izmaksas  

Norāda izdevumu, kas atbilst budžeta izdevumu klasifikācijas 2.1.apakšgrupai (MK 1031) 

kopsummu. 

Izņemot izdevumus, kas saistīti ar ilgtermiņa nefinanšu aktīvu atsavināšanu (uzrādīti rindā 

N2). 

A31 Pārējie izdevumi, kas 

nav klasificēti A21 līdz 

A30 rindā * 

Norāda kopsummu pārējiem izdevumiem, kas nav klasificēti A21 līdz A30 rindās. 

Detalizētu informāciju par pārējiem izdevumiem sniedz FD.SKAI piezīmēs 

“FD.A31.VSAM Izdevumi no aktīvu vērtības samazinājuma” un “FD.A31 Informācija 

par citiem izdevumiem”. 



VADLĪNIJAS 2023.gada pārskatam         22 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai 

darījuma apraksts 

Visaptve-

rošās 

piezīmes 

numurs 

Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata periodā 

izpilde 

t. sk. 

iepriekšējo 

periodu 

nebūtiskās 

kļūda(+,–) 

izpilde 

klasifi-

kācijas 

maiņa (+,–) 

būtisku 

kļūdu 

labojumi 

pārskata 

gadā 

kopā (3. + 

4. + 5.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 

A Ieņēmumu un 

izdevumu rezultāts 

(A1 – A2) 

       

N1 Ieņēmumi (+) vai 

izdevumi (–) no finanšu 

instrumentiem 

Norāda ieņēmumu (+) un izdevumu (-) neto vērtību, kas radušies sakarā ar finanšu 

instrumentu patiesās vērtības izmaiņām, ārvalstu valūtas kursa svārstībām, finanšu 

instrumentu atsavināšanu un izslēgšanu no uzskaites, riska ierobežošanas uzskaites 

piemērošanu kā arī sakarā ar pārdošanai pieejamu finanšu instrumentu pārklasifikāciju uz 

citu finanšu instrumentu kategoriju. 

Detalizētu informāciju par finanšu instrumentu neto rezultātu sniedz FD.SKAI piezīmē 

“FD.V9.NETO Finanšu instrumentu neto rezultāts sadalījumā pa finanšu instrumentu 

kategorijām un darījumu veidiem”. 

N2 Ieņēmumi (+) vai 

izdevumi (–) no 

ilgtermiņa nefinanšu 

aktīvu atsavināšanas  

Norāda ieņēmumu (+) un izdevumu (–) neto vērtību no ilgtermiņa ieguldījumu objektu 

atsavināšanas (pārdošana), izņemot nodošanu bez atlīdzības vispārējā valdības sektora 

ietvaros un ieguldīšana kapitālsabiedrībā, kuru aprēķina kā starpību starp izslēgtā objekta 

bilances vērtību un tā atsavināšanas ieņēmumiem un izdevumiem. 

REZ Budžeta izpildes 

rezultāts (A + N1 + 

N2) 

       

 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos:  

 

 [AUTO SUM] konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto 

iestāžu datiem. Ja ir nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā 

iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī “Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” var 

veikt tikai ailē “Visaptverošās piezīmes numurs”;  

 savstarpējo darījumu konsolidācijai līmenī “Konsolidācija” var izmantot pogu 

“Konsolidēt”, kas nodrošina automātisku datu konsolidāciju sektoros S130111, S130121, 

S130141, S130151, S130161, S130171, S130311, S130321.   
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats  

Kods Periods Apraksts 

Pašu kapitāls 

rezerves budžeta izpildes rezultāts 

pavisam 

finanšu 

instrumentu 

patiesās 

vērtības 

rezerve 

pārējās 

rezerves 

kopā  

(1. + 

2.) 

iepriekšējo 

pārskata 

gadu 

budžeta 

izpildes 

rezultāts 

pārskata 

gada 

budžeta 

izpildes 

rezultāts 

kopā  

(4. + 

5.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 

301 

Iepriekšējais 

pārskata 

periods 

Iepriekšējā pārskata 

perioda sākumā 

       

312 kļūdu labojumi        

313 

Iepriekšējā pārskata 

perioda sākumā ar kļūdu 

labojumu 

       

314 palielinājums        

315 samazinājums        

316 pārvietošana starp 3000        

317 reorganizācija/likvidācija        

302 

 

Iepriekšējā pārskata 

perioda beigās/pārskata 

perioda sākumā 

       

324 

Pārskata 

periods 

palielinājums        

325 samazinājums        

326 pārvietošana starp 3000        

327 reorganizācija/likvidācija        

303 
Pārskata perioda 

beigās 

       

Aizpildīšanas apraksts: 

Pārskatā sniedz informāciju par budžeta iestādes neto aktīvu pieaugumu vai samazinājumu pārskata periodā 

un iepriekšējā pārskata periodā. Neto aktīvi ir starpība starp budžeta iestādes kopējiem aktīviem un kopējām 

saistībām un uzkrājumiem. Pašu kapitāls var būt gan pozitīvs, gan negatīvs (MK 652 74.p.). 

A – rindas kods; 

301 – dati atbilst iepriekšējā pārskata periodā iesniegtā pārskata koda 302 datiem; 

312 – pārskata periodā veiktie būtisko kļūdu labojumi, kas attiecas uz periodiem pirms iepriekšējā pārskata 

perioda: sagatavojot pārskatu par pārskata gadu (n gadu), ailē “pārskata gada budžeta izpildes rezultāts” 

uzrāda kļūdu labojumus par n-2 gadu, ailē “iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts” uzrāda 

labojumus līdz n-3 gadam ieskaitot; 

313 – kodu 301 un 312 datu summējošā rinda; 

314, 315 – iepriekšējā pārskata gada budžeta izpildes rezultātu un pārskata periodā veiktie būtisko kļūdu 

labojumi, kas attiecas uz iepriekšējo pārskata gadu; 

316, 326 – vērtību pārvietošana starp 3xxx kontu grupas kontiem, izņemot reorganizācijas/likvidācijas 

darījumus, ko uzrāda 317 un 327 rindā. Pārvietošanas rezultāts ir vienāds ar nulli; 

317 – reorganizētās/likvidētās iestādes iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāta pārvietošana 

(uzrāda iestāde, kas pārskata periodā pārņem reorganizētās/likvidētās iestādes aktīvus un pasīvus, un 

iestāde, kuru pārskata periodā reorganizē/likvidē (iestāde, kas nodod aktīvus un pasīvus)), un veiktie 

būtisko kļūdu labojumi par iepriekšējo pārskata periodu; 
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302 – kodu 313, 314, 315, 316, 317 datu summējošā rinda; 

324 – norāda: 

 finanšu instrumentu patiesās vērtības palielinājumu, ja to uzskaita pašu kapitālā; 

 vērtības izmaiņas, ja kapitālsabiedrības pašu kapitālā ir notikušas izmaiņas, piemēram, 

aktīvu pārvērtēšana, ko uzreiz iekļauj kapitālsabiedrības pašu kapitālā; 

 pārskata gada budžeta izpildes pozitīvu rezultātu – pārpalikumu, t.sk. iepriekšējo 

pārskata periodu nebūtisku kļūdu labojumus; 

325 – norāda: 

 finanšu instrumentu patiesās vērtības samazinājumu, ja to uzskaita pašu kapitālā; 

 līdzdalības, kas atzīta pārējās rezervēs izslēgšanu; 

 vērtības izmaiņas, ja kapitālsabiedrības pašu kapitālā ir notikušas izmaiņas, piemēram, 

aktīvu pārvērtēšana, ko uzreiz iekļauj kapitālsabiedrības pašu kapitālā; 

 pārskata gada budžeta izpildes negatīvu rezultātu – deficītu, t.sk. iepriekšējo pārskata 

periodu nebūtisku kļūdu labojumus; 

327 – reorganizētās/likvidētās iestādes iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāta pārvietošana 

(uzrāda iestāde, kas pārskata periodā pārņem reorganizētās/likvidētās iestādes aktīvus un pasīvus, un 

iestāde, kas pārskata periodā tiek reorganizēta/likvidēta, kas nodod aktīvus un pasīvus). 

B – iepriekšējā pārskata perioda dati un pārskata perioda dati; 

C – pārskatā uzrādīto datu apraksts; 

1 – 3320 konta dati; 

2 – 3360 konta dati; 

3, 6, 7 – skaitlisko izmaiņu aprēķins; 

4 – 3510 konta dati; 

5 – 3520 konta dati. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt.  
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Naudas plūsmas pārskats  

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts 

Visaptve-

rošās 

piezīmes 

numurs 

Pārskata 

periods 

Iepriekšējā pārskata perioda 

naudas 

plūsma  

klasifikācijas 

maiņa (+,–) 

kļūdu 

labojumi 

pārskata 

gadā  

KOPĀ 

(2. + 3. + 

4.) 

A B C 1 2 3 4 5 

I. Ieņēmumi kopā (A1 + B1 + C1 + D1)       

II. Izdevumi kopā (A2 + B2 + C2 + D2)       

A 
Naudas līdzekļu plūsma no 

pamatdarbības (A1 – A2) 
      

A1 
Ieņēmumi no pamatdarbības (A11 līdz 

A19 rindas summa) 

      

A11 Nodokļu ieņēmumi       

A12 Nenodokļu ieņēmumi       

A13 
Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

      

A14 Ārvalstu finanšu palīdzība       

A15 Transferti       

A16 Ziedojumi un dāvinājumi       

A17 Aizdevumu atmaksas       

A18 Procentu ieņēmumi       

A19 
Citi ieņēmumi no pamatdarbības, kas nav 

norādīti A11 līdz A18 rindā 

      

 

A2 

Izdevumi no pamatdarbības (A21 līdz 

A29 rindas un A32 līdz A33 rindas 

summa) 

      

A21 Atalgojums       

A22 

Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

pabalsti un kompensācijas 

      

A23 
Mācību, darba un dienesta komandējumi 

un dienesta, darba braucieni 

      

A24 Pakalpojumi       

A25 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, periodika 

      

A26 
Nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi 

      

A27 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, 

kārtējie maksājumi Eiropas Savienības 

budžetā un starptautiskā sadarbība 

      

A28 Procentu izdevumi       

A29 Transferti (A30 + A31)       

A30 Transferti uzturēšanas izdevumiem       

A31 Transferti kapitālajiem izdevumiem        

A32 Aizdevumu izsniegšana       

A33 Citi izdevumi no pamatdarbības       

B 
Naudas līdzekļu plūsma no 

ieguldījumu darbības (B1 – B2) 

      

B1 
Ieņēmumi no ieguldījumu darbības (B11 

līdz B15 rindas summa) 
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Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts 

Visaptve-

rošās 

piezīmes 

numurs 

Pārskata 

periods 

Iepriekšējā pārskata perioda 

naudas 

plūsma  

klasifikācijas 

maiņa (+,–) 

kļūdu 

labojumi 

pārskata 

gadā  

KOPĀ 

(2. + 3. + 

4.) 

A B C 1 2 3 4 5 

B11 

Nemateriālo ieguldījumu pārdošana un 

atmaksātie avansa maksājumi par 

nemateriālajiem ieguldījumiem 

      

B12 
Pamatlīdzekļu pārdošana un atmaksātie 

avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 

      

B13 
Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā, 

akciju un vērtspapīru pārdošana 

      

B14 Procentu ieņēmumi       

B15 Citi ieņēmumi no ieguldījumu darbības       

B2 
Izdevumi no ieguldījumu darbības (B21 

līdz B27 rindas summa) 

      

B21 

Nemateriālo ieguldījumu iegāde un 

avansa maksājumi par nemateriālajiem 

ieguldījumiem 

      

B22 Nemateriālo ieguldījumu izveidošana       

B23 
Pamatlīdzekļu iegāde un avansa 

maksājumi par pamatlīdzekļiem 

      

B24 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība 

      

B25 
Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā, 

akciju un vērtspapīru iegāde 

      

B26 Procentu izdevumi       

B27 Citi izdevumi no ieguldījumu darbības       

C 
Naudas līdzekļu plūsma no 

finansēšanas darbības (C1 – C2) 

      

C1 
Ieņēmumi no finansēšanas darbības (C11 

līdz C13 rindas summa) 

      

C11 
Aizņēmumi un emitētie parāda 

vērtspapīri 

      

C12 Procentu ieņēmumi       

C13 Citi ieņēmumi no finansēšanas darbības       

C2 
Izdevumi no finansēšanas darbības (C21 

līdz C23 rindas summa) 

      

C21 
Aizņēmumi un emitētie parāda 

vērtspapīri 

      

C22 Procentu izdevumi       

C23 Citi izdevumi no finansēšanas darbības       

D 
Naudas līdzekļu plūsma no 

piesaistītajiem līdzekļiem (D1 – D2) 

      

D1 Ieņēmumi no piesaistītajiem līdzekļiem       

D2 Izdevumi no piesaistītajiem līdzekļiem       

III. Naudas līdzekļu plūsma kopā (I. – II.)       

DOT Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem       

IV. Naudas plūsma kopā (III. + DOT)       



VADLĪNIJAS 2023.gada pārskatam         27 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts 

Visaptve-

rošās 

piezīmes 

numurs 

Pārskata 

periods 

Iepriekšējā pārskata perioda 

naudas 

plūsma  

klasifikācijas 

maiņa (+,–) 

kļūdu 

labojumi 

pārskata 

gadā  

KOPĀ 

(2. + 3. + 

4.) 

A B C 1 2 3 4 5 

V. 
Ārvalstu valūtu kursu svārstību 

rezultāts (+,–) 

      

VI. 

Naudas līdzekļu un noguldījumu 

izmaiņas pārskata periodā  

(NL1 – NL2) 

      

NL1 
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums 

perioda sākumā 

      

NL2 
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums 

perioda beigās  

      

Naudas plūsmas pārskatā norādītā informācija ir noderīga: 

 novērtējot budžeta iestādes naudas plūsmas un darbības atbilstību tiesību aktu prasībām 

un regulējumam (tai skaitā apstiprinātajam budžetam); 

 pieņemot lēmumus par to, vai budžeta iestādei piešķirt naudas līdzekļus un vai iesaistīties 

darījumos ar to. 

Aizpildīšanas apraksts (ailes): 

Naudas plūsmas pārskatā norāda informāciju par ienākošo naudas plūsmu avotiem (naudas līdzekļu plūsma 

no pamatdarbības, ieguldījumu darbības, finansēšanas darbības un no piesaistītajiem līdzekļiem) par 

posteņiem, kuros pārskata periodā izmaksāti naudas līdzekļi, un par naudas atlikumu pārskata datumā. 

Pārskatā norāda arī darījumu klasifikācijas maiņas un iepriekšējo pārskata periodu kļūdu labojumu ietekmi. 

A, B – kods/piezīmes numurs un posteņa nosaukums vai darījuma apraksts (MK 652 77.,78.p.); 

C – norāda visaptverošās piezīmes numuru; 

1 – norāda ieņēmumu un izdevumu naudas līdzekļu plūsmu, naudas līdzekļu plūsmas rezultātā radušos 

zaudējumus vai peļņu no ārvalstu valūtu kursu svārstībām, naudas līdzekļu plūsmu no piesaistītajiem 

līdzekļiem un naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumus perioda sākumā un beigās. Šajā ailē uzrādītie dati 

atbilst pārskatos par budžeta izpildi (PB; SB; ZD; DNAF; CB) uzrādīto datu un līdzekļu, kas uz laiku ir 

iestādes glabājumā un kurus neuzrāda budžeta izpildes pārskatos, datu summu; 

2 – iepriekšējā pārskata perioda izpilde, kas atbilst iepriekšējā pārskata periodā iesniegtā pārskata 1.ailei 

(Pārskata periodā/izpilde). Budžeta izpildes pārskata 4.ailes “budžeta izpildes iepriekšējā pārskata periodā” 

dati atbilst naudas plūsmas pārskata 2.ailes “iepriekšējā pārskata perioda naudas plūsmas” attiecīgā posteņa 

datiem; 

3 – norāda iepriekšējā pārskata perioda datu pārklasifikāciju atbilstoši pārskata gada klasifikācijai, ja 

pārskata gadā mainīta darījumu klasifikācija; 

4 – norāda pārskata periodā veiktos būtisku iepriekšējo pārskata periodu kļūdu labojumus tādā vērtībā, kāda 

attiecas uz iepriekšējo pārskata periodu. Ja kļūdu labojumi attiecas uz citiem periodiem pirms iepriekšējā 

pārskata perioda, tos šajā pārskatā nenorāda. Piemēram, budžeta iestāde inventarizācijas rezultāta atklāj 

norēķinu kontu ar tajā esošajiem naudas līdzekļu atlikumiem; 

5 – skaitlisko izmaiņu aprēķins. Iepriekšējā perioda dati atšķiras no budžeta izpildes pārskatā norādītajiem 

datiem, ja ir konstatētas kļūdas, kas attiecas uz iepriekšējo pārskata periodu, vai pārskata periodā ir mainīta 

darījumu klasifikācija un norādīšanas kārtība. 

Aizpildīšanas apraksts (posteņi, darījumi): 

Atsevišķus posteņus, kas pārskatā norādīti ar (*), norāda sadalījumā pa šādiem institucionālo sektoru 

klasifikācijas kodiem atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā: 

 sektora S130000 datus klasifikācijas pilnā apmērā;  
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 sektoru S110000, S120000, S140000, S150000 un S200000 datus kopsummā. 

 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai darījuma 

apraksts 

Visaptve-

rošās 

piezīmes 

numurs 

Pārskata 

periods 

Iepriekšējā pārskata perioda 

naudas 

plūsma  

klasifi-

kācijas 

maiņa (+,–) 

kļūdu 

labojumi 

pārskata 

gadā  

KOPĀ 

(2. + 3. + 

4.) 

A B C 1 2 3 4 5 

I. 
Ieņēmumi kopā (A1 + B1 + C1 + 

D1) 

      

II. 
Izdevumi kopā (A2 + B2 + C2 + 

D2) 

      

A 
Naudas līdzekļu plūsma no 

pamatdarbības (A1 – A2) 

Pamatdarbība ir darbība, kas nodrošina nozīmīgākās ienākumu daļas gūšanu, 

un citas darbības, kas nav saistītas ar ieguldīšanu un finansēšanu.  

Pamatdarbības ieņēmumi un izdevumi ir veikti, lai sasniegtu budžeta iestādes 

primāros mērķus, kas noteikti likumā par valsts budžetu saimnieciskajam 

gadam vai saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu, tie ietver 

ziedojumus un dāvinājumus, kā arī citos budžetos uzskaitītos līdzekļus 

(MK 652 83.p.). 

A1 
Ieņēmumi no pamatdarbības 

(A11 līdz A19 rindas summa) 

      

A11 Nodokļu ieņēmumi Atbilst budžeta ieņēmumu klasifikācijas 1.0. grupai (MK 1032). 

A12 Nenodokļu ieņēmumi* 

Atbilst budžeta ieņēmumu klasifikācijas 2.0. grupai (MK 1032). 

Izņemot: 

- procentu ieņēmumus, kas uzrādīti rindā A18, B14 un C12; 

- ieņēmumus no līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā, akciju un 

vērtspapīru pārdošanas, kas uzrādīti rindā B13; 

- ieņēmumus no dividendēm un no nākotnes līgumiem, iespēju 

līgumiem un mijmaiņas līgumiem, kas uzrādīti B15; 

- ieņēmumus no budžeta iestādēm atmaksātiem pārējiem debitoru 

parādiem EKK 12.3.4.9., pārējiem dažādiem nenodokļu 

ieņēmumiem, kas nav klasificēti šajā klasifikācijā EKK 12.3.9.9. 

(MK 1032), kuri uzrādīti rindā B11; 

- ieņēmumus no valsts (pašvaldību) īpašuma pārdošanas EKK 

13.1.0.0.–13.4.0.0., 13.6.0.0. (MK 1032), kuri uzrādīti rindā B12 . 

A13 
Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi* 

Atbilst budžeta ieņēmumu klasifikācijas 3.0. grupai (MK 1032). 

Izņemot: 

- procentu ieņēmumus, kas uzrādīti rindās A18; 

- pārējos ieņēmumus, kas uzrādīti rindā A19; 

- valūtas kursa svārstības, kas uzrādītas rindā V. 

A14 Ārvalstu finanšu palīdzība* 

Atbilst budžeta ieņēmumu klasifikācijas 4.0. grupai (MK 1032). 

Izņemot: 

- procentu ieņēmumus, kas uzrādīti rindā A18; 

- valūtas kursa svārstības, kas uzrādītas rindā V. 

A15 Transferti* 

Atbilst budžeta ieņēmumu klasifikācijas 5.0. grupai (MK 1032), izņemot 

pašvaldības budžeta iekšējos transfertus starp vienas pašvaldības budžeta 

veidiem – kods 19.1.0.0. 

A16 Ziedojumi un dāvinājumi* 

Atbilst budžeta ieņēmumu klasifikācijas 6.0. grupai (MK 1032). 

Izņemot: 

- procentu ieņēmumus, kas uzrādīti rindā A18; 

- valūtas kursa svārstības, kas uzrādītas rindā V. 

A17 Aizdevumu atmaksas* 
Atbilst finansēšanas klasifikācijas F40010020 kodu grupai (MK 875). 

. 

A18 Procentu ieņēmumi* 
Attiecina procentu ieņēmumus par kontu atlikumiem, overdraftiem, 

aizdevumiem (MK 652 90.1.p.; 90.2.p.). 
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Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai darījuma 

apraksts 

Visaptve-

rošās 

piezīmes 

numurs 

Pārskata 

periods 

Iepriekšējā pārskata perioda 

naudas 

plūsma  

klasifi-

kācijas 

maiņa (+,–) 

kļūdu 

labojumi 

pārskata 

gadā  

KOPĀ 

(2. + 3. + 

4.) 

A B C 1 2 3 4 5 

Atbilst budžeta ieņēmumu klasifikācijas 8.4.0.0., 8.6.0.0. un 21.1.4.0., 

21.3.4.0. un 23.3.0.0. kodiem (MK 1032). 

A19 

Citi ieņēmumi no pamatdarbības, 

kas nav norādīti A11 līdz 

A18 rindā* 

Norāda kopsummu pārējiem ieņēmumiem, kas nav klasificēti A11 līdz 

A18 rindā.  

Tajā skaitā uzrāda informāciju par citu budžetu līdzekļiem, kas uz laiku ir 

iestādes glabājumā un nav pieejami iestādei lietošanai. Šos līdzekļus uzrāda 

neto summā (ieņēmumi mīnuss izdevumi), kā arī ieņēmumus no 

atvasinātajiem finanšu instrumentiem, piemēram, standartizētiem vai 

nestandartizētiem nākotnes līgumiem, iespēju līgumiem un mijmaiņas 

līgumiem, ja tie tiek turēti tirdzniecības nolūkiem vai ir piesaistīti 

pamatdarbībā iekļautajiem finanšu instrumentiem. 

 

Detalizētu informāciju par pārējiem ieņēmumiem sniedz NP.SKAI piezīmē 

“NP.A19 Citi ieņēmumi no pamatdarbības”. 

A2 

Izdevumi no pamatdarbības 

(A21 līdz A29 rindas un A32 līdz 

A33 rindas summa) 

      

A21 Atalgojums EKK 1100 (MK 1031) 

A22 

Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

pabalsti un kompensācijas 

 

EKK 1200 (MK 1031) 

A23 

Mācību, darba un dienesta 

komandējumi un dienesta, darba 

braucieni 

EKK 2100 (MK 1031) 

A24 Pakalpojumi* 

EKK 2200 (MK 1031) 

EKK 2800 (MK 1031) 

Izņemot: 

-  maksājumus finanšu nomas ietvaros, kurus norāda pie finansēšanas 

darbības rindā C21. 

A25 

Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, 

periodika* 

EKK 2300 (MK 1031) 

EKK 2400 (MK 1031) 

Izņemot: 

- maksājumus finanšu nomas ietvaros, kurus norāda pie finansēšanas 

darbības rindā C21. 

A26 
Nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi 

EKK 2500 (MK 1031) 

A27 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti, kārtējie maksājumi Eiropas 

Savienības budžetā un starptautiskā 

sadarbība* 

Atbilst budžeta izdevumu klasifikācijas 1.3. un 1.4. apakšgrupai (MK 1031).  

A28 Procentu izdevumi* 

Attiecina procentu izdevumus par kontu atlikumiem, overdraftiem, 

aizdevumiem. (MK 652 90.1.p.; 90.2.p.). 

Atbilst budžeta izdevumu klasifikācijas 1.2.apakšgrupai (MK 1031). 

A29 Transferti (A30 + A31)       

A30 Transferti uzturēšanas izdevumiem* 

Atbilst budžeta izdevumu klasifikācijas 1.5.apakšgrupai (MK 1031), izņemot 

pašvaldību izdevumu iekšējos transfertus starp pašvaldības budžeta 

veidiem – EKK 7220. 

A31 
Transferti kapitālajiem izdevumiem 

* 

Atbilst budžeta izdevumu klasifikācijas 2.2.apakšgrupai (MK 1031). 

A32 Aizdevumu izsniegšana* Atbilst finansēšanas klasifikācijas F40010010 kodu grupai (MK 875). 
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Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai darījuma 

apraksts 

Visaptve-

rošās 

piezīmes 

numurs 

Pārskata 
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Iepriekšējā pārskata perioda 

naudas 

plūsma  
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kācijas 

maiņa (+,–) 

kļūdu 

labojumi 

pārskata 

gadā  

KOPĀ 

(2. + 3. + 

4.) 

A B C 1 2 3 4 5 

A33 Citi izdevumi no pamatdarbības* 

Norāda kopsummu pārējiem izdevumiem, kas nav klasificēti A21. līdz 

A32 rindā. 

Detalizētu informāciju par pārējiem izdevumiem sniedz NP.SKAI piezīmē 

“NP.A33 Citi izdevumi no pamatdarbības”. 

B 
Naudas līdzekļu plūsma no 

ieguldījumu darbības (B1 – B2) 

Ieguldījumu darbības naudas plūsma veidojas no aktīvu iegādes, kas 

paredzēti ienākumu gūšanai un naudas plūsmas radīšanai nākotnē, un šādu 

aktīvu pārdošanas (MK652 84.;85.p.). 

B1 
Ieņēmumi no ieguldījumu darbības 

(B11 līdz B15 rindas summa) 
 

B11 

Nemateriālo ieguldījumu pārdošana 

un atmaksātie avansa maksājumi 

par nemateriālajiem ieguldījumiem* 

Norāda saņemtos naudas līdzekļus par nemateriālo ieguldījumu pārdošanu un 

atmaksātajiem avansa maksājumiem par nemateriālajiem ieguldījumiem, 

kuri varētu būt klasificēti atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijai 2.0. 

grupas EKK 12.3.4.9., 12.3.9.9.(MK 1032). 

B12 

Pamatlīdzekļu pārdošana un 

atmaksātie avansa maksājumi par 

pamatlīdzekļiem* 

Norāda saņemtos naudas līdzekļus par pamatlīdzekļu pārdošanu un 

atmaksātajiem avansa maksājumiem par pamatlīdzekļiem, kuri varētu būt 

klasificēti atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas 2.0. grupas 

EKK13.1.0.0., 13.2.0.0., 13.4.0.0., 13.6.0.0., 12.3.4.9. (MK 1032). 

B13 

Līdzdalības kapitālsabiedrību 

kapitālā, akciju un vērtspapīru 

pārdošana* 

Norāda ilgtermiņa finanšu aktīvu, piemēram, līdzdalība kapitālā un 

iegādātos parāda vērtspapīrus atsavināšanu. 

 

Atbilst finansēšanas klasifikācijas F30010020, F55010020 kodiem 

(MK 875). un budžeta ieņēmumu klasifikācijas 2.0. grupas 8.1.0.0. kodam 

(MK 1032) gadījumā, ja B25 rindā uzrādītie darījumi ir iegādāti ar peļņu.  

B14 Procentu ieņēmumi* 

Attiecina: 

- procentu ieņēmumus par finanšu ieguldījumiem, piemēram, par 

noguldījumiem, par ieguldījumu kapitālsabiedrībā, par 

iegādātajiem parāda vērtspapīriem (MK 652 90.4.p.); 

- procentu ieņēmumus par preču un pakalpojumu apmaksas atlikšanu, 

piemēram, finanšu nomas (iznomātājam) un publiskās un privātās 

partnerības līgumu darījumos (MK 652 90.3.p.). 

Atbilst budžeta ieņēmumu klasifikācijas EKK 8.6.0.0. grupai un EKK 

22.6.2.0 (MK 1032).  

B15 
Citi ieņēmumi no ieguldījumu 

darbības* 

Norāda kopsummu pārējiem ieņēmumiem, kas nav klasificēti B11 līdz 

B14 rindā. 

Uzrāda arī ieņēmumus, kas rodas termiņoguldījumu (kuru sākotnējais 

termiņš pārsniedz 90 dienas) izņemšanas rezultātā (budžeta finansēšanas 

kods F29010020).  

 Ieņēmumus no dividendēm (budžeta ieņēmumu klasifikācijas 8.3.0.0. kods) 

un no nākotnes līgumiem, iespēju līgumiem un mijmaiņas līgumiem (budžeta 

ieņēmumu klasifikācijas 8.7.0.0.kods), ja atvasinātais finanšu instruments ir 

piesaistīts finanšu instrumentam, kas ir klasificēts kā ieguldījumu darbība. 

Detalizētu informāciju par pārējiem ieņēmumiem sniedz NP.SKAI piezīmē 

“NP.B15 Citi ieņēmumi no ieguldījumu darbības”. 

B2 
Izdevumi no ieguldījumu darbības 

(B21 līdz B27 rindas summa) 

      

B21 

Nemateriālo ieguldījumu iegāde un 

avansa maksājumi par 

nemateriālajiem ieguldījumiem* 

Atbilst budžeta izdevumu klasifikācijas 5100 kodu grupai, izņemot 5140 

kodu grupai (MK 1031). 

B22 
Nemateriālo ieguldījumu 

izveidošana* 

Atbilst budžeta izdevumu klasifikācijas 5140 kodu grupai (MK 1031). 

B23 
Pamatlīdzekļu iegāde un avansa 

maksājumi par pamatlīdzekļiem* 

Atbilst budžeta izdevumu klasifikācijas 5200 kodu grupai (MK 1031). 

Izņemot: 

- EKK 5240 grupu; 
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(2. + 3. + 
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A B C 1 2 3 4 5 

- ieguldījuma īpašumu iegādi, kas uzrādīta A33; 

- maksājumus finanšu nomas ietvaros, kurus norāda pie finansēšanas 

darbības rindā C21. 

B24 
Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā būvniecība* 

Atbilst budžeta izdevumu klasifikācijas 5240 kodu grupai (MK 1031). 

Izņemot: 

-ieguldījuma īpašumu izveidošanu un nepabeigto būvniecību, kas 

uzrādīta A33. 

B25 

Līdzdalības kapitālsabiedrību 

kapitālā, akciju un vērtspapīru 

iegāde* 

Norāda ilgtermiņa finanšu aktīvu, piemēram, līdzdalība kapitālā un 

iegādātos parāda vērtspapīrus, iegādi, avansus par šiem aktīviem. 

 Atbilst finansēšanas klasifikācijas F30010010, F55010010, F56010010 

kodiem (MK 875) un budžeta izdevumu klasifikācijas EKK 5300 grupai 

(MK 1031), gadījumā, ja B13 rindā uzrādītie darījumi ir pārdoti ar 

zaudējumiem. 

 

B26 Procentu izdevumi* 

Attiecina procentu izdevumus par finanšu ieguldījumiem, piemēram, par 

noguldījumu, ieguldījumu kapitālsabiedrībā vai par iegādātajiem parāda 

vērtspapīriem (MK 652 90.4.p.). 

Atbilst budžeta izdevumu klasifikācijas 1.2.apakšgrupai (MK 1031). 

B27 
Citi izdevumi no ieguldījumu 

darbības* 

Norāda kopsummu pārējiem izdevumiem, kas nav klasificēti B21 līdz 

B26 rindā. Uzrāda arī izdevumus, kas rodas termiņguldījumu (kuru 

sākotnējais termiņš pārsniedz 90 dienas) veikšanas rezultātā (budžeta 

finansēšanas kods F29010010).  

Detalizētu informāciju par pārējiem izdevumiem sniedz piezīmēs “NP.B27 

Citi izdevumi no ieguldījumu darbības”. 

C 
Naudas līdzekļu plūsma no 

finansēšanas darbības (C1 – C2) 

Par finansēšanas darbības naudas plūsmu uzskata naudas plūsmu, kas rada 

izmaiņas ieguldītā kapitāla un aizņēmumu apmērā un sastāvā. 

Norāda ar finansēšanas darbību saistīto naudas plūsmu, kas rada izmaiņas 

aizņēmumu, piemēram, emitētie parāda vērtspapīri, aizņēmumi, izņemot 

pārsnieguma kredītus (overdraftus), apmērā un sastāvā, kā arī darījumus ar 

atvasinātiem finanšu instrumentiem, ja tie piesaistīti finansēšanas darbībā 

iekļautajiem finanšu instrumentiem. 

C1 
Ieņēmumi no finansēšanas darbības 

(C11 līdz C13 rindas summa) 

      

C11 
Aizņēmumi un emitētie parāda 

vērtspapīri* 

Atbilst finansēšanas klasifikācijas F24020010, F30020010, F40020010 kodu 

grupai (MK 875). 

C12 Procentu ieņēmumi* 

Attiecina procentu ieņēmumus par aizņēmumiem, emitētajiem parāda 

vērtspapīriem, izņemot procentu ieņēmumus par finanšu nomu 

(iznomātājam), kurus uzrāda B14 (MK.652 90.5.p.). 

Atbilst budžeta ieņēmumu klasifikācijas EKK 8.4.0.0., 8.6.0.0. grupai 

(MK 1032). 

C13 
Citi ieņēmumi no finansēšanas 

darbības* 

Ieņēmumus no nākotnes līgumiem, iespēju līgumiem un mijmaiņas līgumiem 

(budžeta ieņēmumu klasifikācijas EKK 8.7.0.0.), ja atvasinātais finanšu 

instruments ir piesaistīts finanšu instrumentam, kas ir klasificēts kā finanšu 

darbība. 

Norāda kopsummu pārējiem ieņēmumiem, kas nav klasificēti C11 līdz 

C12 rindā. 

Detalizētu informāciju par pārējiem ieņēmumiem sniedz NP.SKAI piezīmē 

“NP.C13 Citi ieņēmumi no finansēšanas darbības”. 

C2 
Izdevumi no finansēšanas darbības 

(C21 līdz C23 rindas summa) 
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Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai darījuma 

apraksts 

Visaptve-

rošās 

piezīmes 

numurs 

Pārskata 

periods 

Iepriekšējā pārskata perioda 

naudas 

plūsma  

klasifi-

kācijas 

maiņa (+,–) 

kļūdu 

labojumi 

pārskata 

gadā  

KOPĀ 

(2. + 3. + 

4.) 

A B C 1 2 3 4 5 

C21 
Aizņēmumi un emitētie parāda 

vērtspapīri* 

Atbilst finansēšanas klasifikācijas F24020020, F30020020, F40020020 kodu 

grupai (MK 875) un maksājumi finanšu nomas ietvaros, ja izmantoti budžeta 

izdevumu klasifikācijas EKK 1xxx; 2xxx vai 5xxx (MK 1031). 

C22 Procentu izdevumi* 

Attiecina procentu izdevumus par aizņēmumiem, emitētajiem parāda 

vērtspapīriem un finanšu nomu (nomniekam) (MK 652 90.5.p.). 

Atbilst budžeta izdevumu klasifikācijas 1.2 apakšgrupai un (MK 1031). 

C23 
Citi izdevumi no finansēšanas 

darbības* 

Norāda kopsummu pārējiem izdevumiem, kas nav klasificēti C21 līdz 

C22 rindā. 

Detalizētu informāciju par pārējiem izdevumiem sniedz NP.SKAI piezīmē 

“NP.C23 Citi izdevumi no finansēšanas darbības”. 

D 
Naudas līdzekļu plūsma no 

piesaistītajiem līdzekļiem (D1 – D2) 

Naudas plūsmā no piesaistītajiem līdzekļiem norāda tikai Valsts kases valsts 

budžeta finanšu uzskaites nodrošināšanai piesaistītos līdzekļus, piemēram, 

par iestāžu naudas plūsmu kontos Valsts kasē vai par Valsts kases 

pieņemtajiem garantijas depozītiem no finanšu institūcijām (MK 652 87.p). 

D1 
Ieņēmumi no piesaistītajiem 

līdzekļiem* 

Šeit tiek uzrādīts klientu kontu sadalījums pa institucionālajiem sektoriem. 

D2 
Izdevumi no piesaistītajiem 

līdzekļiem* 

III. 
Naudas līdzekļu plūsma kopā (I. – 

II.) 

      

DOT 
Dotācija no vispārējiem 

ieņēmumiem 

Norāda kopsummas, kas atbilst budžeta ieņēmumu klasifikācijas 7.0. grupai 

(MK 1032). 

IV. Naudas plūsma kopā (III. + DOT)       

V. 
Ārvalstu valūtu kursu svārstību 

rezultāts (+,–) 

Atbilst budžeta ieņēmumu klasifikācijas EKK 21.1.1.0., 21.1.2.0., 21.3.1.0., 

21.3.2.0., 22.1.0.0., 23.1.0.0. (MK 1032) izdevumu klasifikācijas EKK 8100.  

VI. 

Naudas līdzekļu un noguldījumu 

izmaiņas pārskata periodā  

(NL1 – NL2) 

Uzrāda naudas līdzekļu un naudas ekvivalentu izmaiņas pārskata perioda 

sākumā (tai skaitā termiņnoguldījumu, kuru sākotnējais termiņš nepārsniedz 

90 dienas) (MK 652 81.p.). 

NL1 
Naudas līdzekļu un noguldījumu 

atlikums perioda sākumā 

Uzrāda naudas līdzekļus un naudas ekvivalentus pārskata perioda sākumā. 

Uzrāda naudas līdzekļus un naudas ekvivalentus pārskata perioda beigās 

(MK 652 81.p.). 
NL2 

Naudas līdzekļu un noguldījumu 

atlikums perioda beigās  

ePārskatu piezīmes: 

Ailē “Iepriekšējā pārskata perioda naudas plūsma” manuāla datu ievade nav jāveic, dati tiks pārnesti no 

iepriekšējā perioda (n-1) pārskata ailes “Pārskata periods”. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos:  

 

 [AUTO SUM] konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto 

iestāžu datiem. Ja ir nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā 

iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī “Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” var 

veikt tikai ailē “Visaptverošās piezīmes numurs”;  

 savstarpējo darījumu konsolidācijai līmenī “Konsolidācija” var izmantot pogu 

“Konsolidēt”, kas nodrošina automātisku datu konsolidāciju sektoros S130111, S130121, 

S130141, S130151, S130161, S130171, S130311, S130321.  
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2. Finanšu pārskata pielikums 

2.1. Grāmatvedības uzskaites principu apraksts 

Finanšu pārskata pielikumā sniedz informāciju par grāmatvedības uzskaites principiem, kurus budžeta 

iestāde piemērojusi pārskata gadā saskaņā ar budžeta iestādes iekšējos normatīvos aktos noteikto.  

Grāmatvedības uzskaites principu aprakstā sniedz informāciju sadalījumā pa finanšu pārskatu posteņiem 

par pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda posteņu klasifikāciju, sākotnējo atzīšanu un 

novērtēšanu, turpmāko novērtēšanu, izslēgšanu no uzskaites, kā arī par tiem posteņiem, kuros ir veiktas 

pārskata perioda slēguma darbības, piemēram, veikts tiesību aktu izvērtējums vai iestādei nākotnē 

neiestāsies saistības un vai nav jāveido uzkrājumi vai jāatzīst iespējamās saistības. 

Ja grāmatvedības uzskaites pakalpojuma sniedzējs izstrādā vienotu grāmatvedības uzskaites kārtību visiem 

grāmatvedības uzskaites pakalpojuma saņēmējiem, tad saskaņā ar šo kārtību sagatavo vienu grāmatvedības 

uzskaites principu aprakstu, ko pievieno katram gada pārskatam, kuru sagatavo grāmatvedības uzskaites 

pakalpojuma sniedzējs. 

Grāmatvedības uzskaites principu aprakstā ietver informāciju par: 

 bilances posteņu klasifikāciju, tai skaitā prasību un saistību klasifikācijas 

pamatprincipus, īstermiņa un ilgtermiņa daļas noteikšanu; 

 aktīvu un pasīvu, ieņēmumu un izdevumu uzskaites pamatprincipiem, nodalot budžeta 

ieņēmumu veidus – sākotnējā atzīšana un novērtēšana, turpmākā novērtēšana, piemēram, 

vērtības samazinājums, izslēgšana no uzskaites; 

 metodēm un nozīmīgiem pieņēmumiem, kas izmantoti ieņēmumu, izdevumu, aktīvu vai 

saistību vērtības noteikšanai, piemēram, uzkrājumu darbinieku pēcnodarbinātības pabalstiem 

aplēšu metodes apraksts, izsniegto galvojumu saistību iestāšanās varbūtības novērtēšana; 

 aktīvu vērtības samazinājuma iemesliem un aprēķināšanas metodi;  

 finanšu instrumentu klasifikācijas un uzskaites principiem; 

 zembilances posteņu novērtēšanas un norādīšanas pamatprincipiem, piemēram, 

aprēķinātās soda un kavējuma naudas, izsniegto galvojumu saistību iestāšanās varbūtības 

novērtēšana. 
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2.2. Gada pārskata sagatavošanas principu apraksts  

Finanšu pārskata pielikumā sniedz informāciju par gada pārskata sagatavošanas principiem, kurus budžeta 

iestāde piemērojusi pārskata gadā saskaņā ar budžeta iestādes iekšējos normatīvos aktos noteikto. 

Ja grāmatvedības uzskaites pakalpojuma sniedzējs izstrādā vienotu gada pārskata sagatavošanas kārtību 

visiem grāmatvedības uzskaites pakalpojuma saņēmējiem, tad saskaņā ar šo kārtību sagatavo vienotu gada 

pārskata sagatavošanas principu aprakstu, ko pievieno katram gada pārskatam, kuru sagatavo 

grāmatvedības uzskaites pakalpojuma sniedzējs.  

Gada pārskata sagatavošanas principu aprakstā ietver informāciju par: 

 vispārīgām iekšējos normatīvos aktos gada pārskata sagatavošanas jomā noteiktām 

prasībām gada pārskata sagatavošanai: 

- gada pārskata sagatavošanas pamatojumu;  

- periodu;  

- datumu;  

- valodu;  

- izmantoto naudas vienību;  

- grāmatvedības uzskaites organizēšanu; 

 būtiskuma līmeni iepriekšējo pārskata periodu kļūdu labojumiem, koriģējošiem 

notikumiem pēc bilances datuma, finanšu pārskata posteņu skaidrojumiem un informācijas 

sniegšanai par nekoriģējošiem notikumiem pēc bilances datuma;  

 iepriekšējo pārskata periodu kļūdu labojumu uzrādīšanu pārskatā; 

 iestādes gada pārskata sastāvdaļu sagatavošanu (vadības ziņojums, finanšu pārskats, 

budžeta izpildes pārskats); 

 konsolidētā pārskata sagatavošanu (ja attiecināms). 

 

2.3. Finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas apraksts  

Finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstā sniedz informāciju par kredītriska un likviditātes riska 

novērtēšanā lietotajiem principiem un metodēm, piemēram, kā pārvalda finanšu instrumentu (aktīvu) 

izpildes termiņus. Ja budžeta iestāde izmanto riska ierobežošanas uzskaiti, tad aprakstā sniedz 

informāciju par izmantoto riska ierobežošanas uzskaites veidu, finanšu instrumentu, kas noteikts par riska 

ierobežošanas instrumentu, nodrošināto posteni, ierobežotā riska veidu un laikposmu, kurā paredzamas 

naudas plūsmas riska ierobežošanai pakļautās naudas plūsmas un attiecīgo ieņēmumu vai izdevumu 

rašanās. Kvantitatīvu informāciju par finanšu riskiem sniedz finanšu pārskata posteņu strukturizētajā 

skaidrojumā (MK 652 111.punkts). 

Finanšu pārskata pielikumā sniedz finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstu, ja budžeta iestāde 

izmanto finanšu instrumentus un informācija par tiem norādīta gada pārskatā.  

Finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstā ietver šādu informāciju: 

 finanšu instrumentu izmantošanas mērķi. Aprakstā sniedz informāciju, ka iestāde finanšu 

instrumentus izmanto mērķtiecīgi un atbilstoši darbības stratēģijai. Papildus sniedz informāciju 

par iestādes tīmekļa vietnē publicētajām iestādes darbības stratēģijām finanšu instrumentu 

pārvaldības jomā; 

 finanšu instrumentu veidus. Apraksta budžeta iestādes izmantotos finanšu instrumentus, 

piemēram, aizņēmumi, ieguldījumi kapitālsabiedrībās, ja iestādes balsstiesības 

kapitālsabiedrībā nepārsniedz 20 %; 

 sniedz informāciju par nodrošinājumiem un ķīlām, kas sniegtas saistību vai iespējamo 

saistību segšanai, piemēram, norāda, attiecībā uz kādu finanšu instrumentu sniegts 

nodrošinājums (aizņēmums, galvojums), kas ir nodrošinājums (budžetā plānotās nākotnes 

naudas plūsmas), un aplēsto nodrošinājuma summu; 

 finanšu risku vadības mērķiem; 

 finanšu risku veidiem, kurus budžeta iestāde ir konstatējusi attiecībā uz tās 

izmantotajiem finanšu instrumentiem: 
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- kredītrisks – iespēja, ka darījuma partneris nespēs noteiktā laikā un pilnā apmērā pildīt 

savas saistības; 

- likviditātes risks – finansējuma nepietiekamība finansiālo saistību savlaicīgai izpildei 

pilnā apmērā nākamo 12 mēnešu laikā; 

- procentu likmju risks – iespēja, ka procentu likmju izmaiņas nelabvēlīgi ietekmēs 

ieņēmumus/ izdevumus; 

- valūtu risks – iespēja, ka valūtas kursa izmaiņas nelabvēlīgi ietekmēs ieņēmumus/ 

izdevumus;  

- citi riski, piemēram, pārfinansēšanās risks vai risks, kas saistīts ar iestādes finanšu 

resursu iespējamu aizplūdi attiecībā uz ieguldījumiem starptautiskajās institūcijās, kas 

klasificēti kā finanšu instrumenti; 

 finanšu risku novērtēšanas kritērijus un periodiskumu;  

 riska ierobežošanas uzskaiti. Aprakstā budžeta iestāde norāda, ka piemēro riska 

ierobežošanas uzskaiti un norāda šādu informāciju: 

- riska ierobežošanas uzskaites veidu, piemēram, patiesās vērtības riska ierobežošana 

vai naudas plūsmas riska ierobežošana;  

- finanšu instrumentu, kas noteikts par riska ierobežošanas instrumentu, piemēram, 

nākotnes valūtas pirkšanas/pārdošanas darījumi (forward), procentu likmju mijmaiņas 

darījumi (interest rate swap); 

- pret risku nodrošināto posteni, piemēram, budžeta iestādes saņemtais aizņēmums USD 

valūtā; 

- ierobežotā riska veidu, piemēram, procentu likmju risks (6 mēnešu LIBOR likmes 

izmaiņas; 

- ierobežotā riska laika posmu, kurā piemēro riska ierobežošanas uzskaiti, piemēram, 

riska ierobežošanai ir pakļauta aizņēmuma pamatsumma un procentu maksājums 

5 milj.USD apmērā laika intervālā 31.12.2023. – 30.10.2033. (10 gadi) ). 

 apraksta kritērijus, finanšu rādītāju pieļaujamās robežas (ja attiecināms), kuru ietvaros 

risks ir  pieļaujams. Sniedz informāciju par kritēriju novērtēšanas periodiskumu, piemēram, 

reizi gadā, reizi mēnesī.  

Piemēram, aizņēmumu atmaksai nepieciešamo finansējumu pārskata reizi sešos mēnešos, izvērtējot 

budžeta izpildi un veidojot budžetu nākamajam gadam. Attiecībā uz prasībām reizi sešos mēnešos vērtē 

debitora finanšu rādītājus, sadalījuma par debitoru grupām, piemēram, fiziskās personas, uzņēmumi, 

līguma termiņš, līguma summa. Uzņēmumiem vērtē tādus finanšu rādītājus kā nodokļu parādu nomaksas 

stāvoklis, finanšu pārskati. 

 

 finanšu risku uzraudzības un mazināšanas pasākumi. Apraksta budžeta iestādē īstenotos 

pasākumus finanšu risku uzraudzībai un mazināšanai;  

Piemēram: 

- regulāra prasību atlikumu analīze un debitoru informēšana par nesamaksātiem rēķiniem, 

saistību analīze un finanšu plūsmas plānošana savlaicīgai saistību apmaksai; 

- informācijas analīze par ieguldījumiem kapitālsabiedrībās un vērtības samazinājuma 

izvērtēšana;  

- nodrošinājuma un ķīlu pieņemšana. Sniedz informāciju par pieņemto nodrošinājumu un 

ķīlas novērtēšanu, lai pārliecinātos, ka attiecīgais risks ir mazināts. 

 

 aktīvu vērtības samazinājuma noteikšana. Sniedz informāciju vai atsauces uz grāmatvedības 

uzskaites kārtību, kur detalizēti aprakstīta vērtības samazinājuma noteikšana. 
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2.4. Finanšu pārskata posteņu strukturizētais skaidrojums 

Finanšu pārskata pielikums satur informāciju papildus tai, kas ir sniegta pārskatā par finansiālo stāvokli, 

pārskatā par darbības finansiālajiem rezultātiem, pašu kapitāla izmaiņu pārskatā un naudas plūsmas 

pārskatā. 

Finanšu pārskata pielikumā salīdzināmo informāciju sniedz arī aprakstošā veidā, ja tas ir svarīgi pārskata 

perioda finanšu pārskatu izpratnei. Šādu informāciju turpina atklāt arī pārskata periodā, norādot pasākumus, 

kas veikti pārskata periodā attiecībā uz minēto gadījumu, piemēram, pārskata periodā norāda informāciju 

par juridisku strīdu, kura iznākums iepriekšējā pārskata periodā vēl nebija skaidrs un kurš vēl jārisina. 

Lietotājiem var noderēt informācija par to, ka iepriekšējā pārskata periodā ir pastāvējusi šāda 

nenoteiktība, un par pasākumiem, kas veikti pārskata periodā, lai noskaidrotu šo nenoteiktību un to 

novērstu. 

Vispārīga informācija 

Pārskata sagatavošanā izmantotā naudas vienība – euro. 

Datu uzrādīšanas noteikumi: 

 aktīva kontiem debeta beigu saldo norāda ar “+”, kredīta apgrozījumu ar “-”; 

 pasīva kontiem debeta beigu saldo norāda ar “-”, kredīta apgrozījumu ar “+”; 

 kopā – vairākiem ekonomiski vienādiem posteņiem summas ieraksti. 

Konsolidētā pārskata BDAR piezīmes skaidrojuma sagatavošana: 

 Finanšu pārskatiem skaidro veidlapā aprēķinātās izmaiņas, kas atbilst iestādes 

būtiskumam un ir lielākas par 10%;  

Sniedz informāciju par: 

 būtiskiem darījumiem (MK 652 112.1.p.), kas ietekmē izmaiņas – summē vienveidīgus 

darījumus, piemēram, ja piecās iestādēs ir vienveidīgi darījumi – piemēram, avansa 

maksājumi par iestādes realizētiem ES projektiem – katrā pa 500 000 euro, tad 

kopsummā tas veido 2 500 000 euro, un, ja Valsts kases noteiktais būtiskuma līmenis 

konsolidētajam pārskatam ir mazāks par 2 500 000 euro, tad konsolidētā pārskata 

piezīmē atklāj šo darījumu kopsummu kā vienu ierakstu; 

 darījumiem, kas var ietekmēt pārskata lietotāja lēmuma pieņemšanu, pamatojoties uz 

sniegto informāciju, kā arī, lai labāk izprastu izmaiņu būtību (MK 652 112.2.p.) – norāda 

atbilstošajā pārskatā (iestādes konsolidētajā, nozares vai pašvaldības konsolidētajā) 

uzrādīto darījumu.  

Piemērs: 

 Pirmo reizi iestādes uzskaitē atzīta zeme zem publiskiem ūdeņiem 1317 ha un 534 515 euro apjomā. 

Lai iekļautu informāciju šajā piezīmē, izvērtē šādus faktus: 

 līdz šim zeme netika atzīta iestādes bilancē un uzrādīta gada pārskatā;  

 darījums neatbilst Valsts kases noteiktajam būtiskuma līmenim, lai tiktu skaidrots kā 

būtisks darījums;  

 darījums ir nozīmīgs gada pārskatā uzrādītās informācijas atklāšanā, jo pirmo reizi 

piemērotas izmaiņas normatīvajā regulējumā. 

ePārskatos nodrošinās: 

 pārskata perioda sākuma datu un iepriekšējā perioda datu pārcelšanu; 

 BDAR piezīmes datu aprēķinu atbilstoši informācijai finanšu pārskatos un Valsts kases 

tīmekļvietnē publicētajam būtiskumam pārskata sagatavošanai. 
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Bilances posteņu skaidrojums 

1.1.piezīme “Nemateriālie ieguldījumi” 

1.1.BDAR Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas 

Kontu 

gr. 
Kontu grupas nosaukums 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata 

perioda sākumā 

Izmaiņas (+,-) 

euro % 

(1.–2.) (3./2.*100) 

A B 1 2 3 4 

xxx0 
     

 Būtisko darījumu apraksts Summa    

      

 Citu darījumu apraksts Summa    

      

 

Piemērs: 

1120 Pārējie nemateriālie ieguldījumi     

 Būtisko darījumu apraksts Summa    

 
Iegādāta licence datorprogrammas 

“ABC” lietošanai 
25 000    

 Izstrādāts teritoriālais plānojums 85 000    

 Citu darījumu apraksts Summa    

 
Iestādē sākta lietot cilvēktirdzniecības 

informācijas sistēma 
10 000    

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par nemateriālo ieguldījumu izmaiņām starp pārskata gadu un iepriekšējo pārskata gadu 

un informāciju par būtiskiem darījumiem, kas ietekmē izmaiņas, un citiem darījumiem. 

A, B – kontu grupas numurs un kontu grupas nosaukums (kontu plāna trešais līmenis, piemēram, 1110) 

(MK 87 1.pielikums); 

1, 2 – bilances kontu grupas uzskaites (atlikusī) vērtība; 

3 – skaitlisko izmaiņu aprēķins; 

4 – procentuālo izmaiņu aprēķins; 

Būtisko darījumu apraksts – norāda informāciju par vismaz trīs, bet ne vairāk kā pieciem darījumiem, 

kas veido būtiskas kontu grupas izmaiņas. Ja pārskata periodā notikuši mazāk kā trīs darījumi, tad norāda 

attiecīgos darījumus (MK 652 112.1.p.); 

Citu darījumu apraksts – norāda informāciju par darījumiem, kas var ietekmēt pārskata lietotāja 

lēmuma pieņemšanu, pamatojoties uz sniegto informāciju, kā arī, lai labāk izprastu izmaiņu būtību 

(MK 652 112.2.p); 

Summa – norāda darījuma summu. Darījumus, kas samazina konta atlikumu, ievada ar (-) zīmi. 

ePārskatu piezīmes: 

 ailē “Izmaiņas” aprēķini tiek veikti automātiski atbilstoši sagatavotajai Bilancei; 

 būtisko darījumu sadaļa izveidojas tām kontu grupām, kuru izmaiņas sasniedz noteikto 

būtiskuma līmeni; 
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 sadaļa citiem darījumiem, kas var ietekmēt lietotāja lēmumu pieņemšanu izveidojas 

visām kontu grupām, kurās ir dati. 
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Piemērs: 

A B 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

118x  Atlikums 

gada 

sākumā 

118x 

Samak-

sā 

D 118x 

K 26xx 

 

 

 

Norak-

sta 

D 8631 

K 118x 

 

Pārvieto 

no avansa 

maksāju-

miem 

D 11xx 

K 118x 

 x x x x x Atlikums 

gada 

sākumā 

K 1187 

Atzīst 

D 8651 

K 1187 

Noraksta 

D 1187 

K 8551 

  Atlikums 

gada 

beigās 

118x mīnus 

1187 
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Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda visas izmaiņas nemateriālo ieguldījumu bilances posteņa vērtībā, neņemot vērā izmaiņu būtiskumu. 

A, B – norāda konta numuru četrās zīmēs un konta nosaukumu, piemēram, 1121 “Datorprogrammas” 

(MK 87 1.pielikums); 

1, 17 – norāda nemateriālo ieguldījumu sākotnējo vērtību attiecīgā pārskata gada sākumā; 

2, 18 – norāda nemateriālo ieguldījumu sākotnējās vērtības palielinājumu, piemēram, iegādi, sākotnējo 

atzīšanu, bez atlīdzības no vispārējās valdības sektora struktūrām (izņemot kapitālsabiedrības) saņemtos 

nemateriālos ieguldījumus, dāvinājumu veidā saņemtos nemateriālos ieguldījumus un inventarizācijas 

pārpalikumus. Nemateriālo ieguldījumu izveidošanai norāda arī kapitalizētās izmaksas līdz nodošanai 

lietošanā; 

3, 19 – norāda nemateriālo ieguldījumu sākotnējās vērtības izslēgšanu no uzskaites, piemēram, 

norakstīšanu, bez atlīdzības nodotos aktīvus un inventarizācijas iztrūkumus;  

4, 8, 14, 20, 24, 30 – norāda nemateriālo ieguldījumu sākotnējās vērtības, amortizācijas un vērtības 

samazinājuma pārvietošanu starp kontiem, piemēram, atsavināšanai paredzēto nemateriālo ieguldījumu 

pārvietošanu uz krājumiem, klasifikācijas maiņu; 

5, 10, 15, 16, 21, 26, 31, 32 – datu aprēķins; 

6, 11, 22, 27 – norāda nemateriālo ieguldījumu amortizācijas un vērtības samazinājuma uzskaites vērtību 

attiecīgā pārskata perioda sākumā; 

7, 23 – norāda nemateriālo ieguldījumu aprēķināto amortizāciju (tajā skaitā korekcijas par pārskata gadu), 

bez atlīdzības no vispārējās valdības struktūras (izņemot kapitālsabiedrības) saņemto amortizāciju  

atbilstoši budžeta iestādes, kas nodevusi aktīvu, sniegtajai informācijai;  

9, 25 – norāda nemateriālo ieguldījumu amortizācijas norakstīšanu, piemēram, to izslēdzot no uzskaites, 

ndodot bez atlīdzības;  

12, 28 – norāda nemateriālo ieguldījumu aprēķināto vērtības samazinājumu (MK 87 116.p.); 

13, 29 – norāda iepriekšējos periodos atzītā vērtības samazinājuma norakstīšanu, piemēram, reversu 

(MK 87 144.p.) vai nemateriālā ieguldījuma izslēgšanu no uzskaites; 

 

Piezīmes: 

 būtiskas iepriekšējo periodu kļūdas un klasifikācijas maiņu norāda piezīmes sadaļā 

“Iepriekšējā pārskata periodā” ekonomiskajai būtībai atbilstošajā ailē, piemēram, ja 

iepriekšējos periodos nepareizi aprēķināta amortizācija, tad to norāda iepriekšējā pārskata 

perioda ailē “Amortizācija”; 

 informāciju par būtiskiem iepriekšējā pārskata perioda kļūdu labojumiem sniedz 

V12. piezīmē. 

Piemērs: 

2022.gadā inventarizācijā konstatēja nemateriālo aktīvu, kas nav ņemts uzskaitē. Komisija noteica 

nemateriālā aktīva vērtību 10 000 euro. Pārbaudot dokumentāciju, konstatēts, ka aktīvs iestādē lietots jau 

no 2021.gada. 

Grāmatvedības uzskaitē veic kļūdu labojumu un atbilstoši uzrāda pārskatā: 

2022.gadā iegrāmato aktīvu 10 000 euro un pārskatā uzrāda 2.ailē. Aprēķina un iegrāmato amortizāciju 

2 000 euro un pārskatā uzrāda 7.ailē.   
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Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

1.1.VSAM Informācija par pārskata gada katru vērtības samazinājuma atzīšanu vai norakstīšanu 

Kontu 

gr. 

Kontu 

grupas 

nosaukums 

Nemateriālā 

ieguldījuma 

apraksts 

Atzīšana vai 

norakstīšana 

Apstākļi un 

notikumi, kas 

izraisījuši vērtības 

samazinājuma 

atzīšanu vai 

norakstīšanu 

Aktīva 

atgūstamās 

vērtības 

noteikšanas 

metode 

Metodes, pēc 

kuras noteikta 

vērtība, 

apraksts 

A B C D E F G 

xxx0       

Piemērs: 

1120 

Licences, 

koncesijas 

un patenti, 

preču 

zīmes un 

tamlīdzīgas 

tiesības 

Datorprogramma 

“XXX” 
Atzīšana Aktīvs ir novecojis  

Patiesā vērtība, 

no kuras 

atskaitīti 

atsavināšanas 

izdevumi 

Veikta tirgus 

izpēte 

1120 

Licences, 

koncesijas 

un patenti, 

preču 

zīmes un 

tamlīdzīgas 

tiesības 

Datorprogramma 

“YYY” 
Atzīšana Aktīvs ir novecojis  

Patiesā vērtība, 

no kuras 

atskaitīti 

atsavināšanas 

izdevumi 

Veikta tirgus 

izpēte 

1120 

Licences, 

koncesijas 

un patenti, 

preču 

zīmes un 

tamlīdzīgas 

tiesības 

Preču zīme 

“Mans novads” 
Atzīšana 

Vismaz par 90 

procentiem 

samazinājies vai 

nepastāv 

pieprasījums pēc 

pakalpojuma, kuru 

sniedz budžeta 

iestāde, lietojot 

attiecīgo aktīvu  

Lietošanas 

vērtība 

Pakalpojuma 

vienību 

metode 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par katru nemateriālo ieguldījumu, kuram atzīts vai norakstīts vērtības samazinājums. 

Informāciju par vērtības samazinājumu avansa maksājumiem šajā tabulā nenorāda. 

A, B – norāda kontu grupu, kurā uzskaitīts nemateriālais ieguldījums un konta grupas nosaukumu, 

piemēram, 1110 (MK 87 1.pielikums); 

C – norāda nemateriālā ieguldījuma aprakstu, piemēram, Datorprogramma “Versija”; 

D – norāda, vai veikta vērtības samazinājuma atzīšana vai norakstīšana; 

E – ja D ailē norādīts “Atzīšana”, tad E ailē norāda vērtības samazinājuma pazīmi (MK 87 116.p.): 

 vismaz par 90 procentiem samazinājies vai nepastāv pieprasījums pēc pakalpojuma, kuru 

sniedz budžeta iestāde, lietojot attiecīgo aktīvu; 

 pieņemts valdības vai pašvaldības lēmums, kas rada negatīvas izmaiņas budžeta iestādes 

darbībā; 

 aktīvs ir novecojis vai fiziski bojāts; 
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 budžeta iestādes darbībā notikušas vai tuvākajā laikā gaidāmas ilgtermiņa izmaiņas, kas 

negatīvi ietekmē aktīva paredzēto lietojumu; 

 pieņemts lēmums apturēt aktīva izveidošanu pirms tā pabeigšanas vai nodošanas 

lietošanā (ekspluatācijā); 

 cits – ieraksta citu apstākli vai notikumu, kas nav minēts MK noteikumos. 

E – ja D ailē ir izvēlēts “Norakstīšana”, tad E ailē norāda kādu no sekojošiem variantiem (MK 87 144.p.): 

 vismaz par 90 procentiem palielinājies vai atjaunojies pieprasījums pēc pakalpojuma, 

kuru sniedz budžeta iestāde, lietojot attiecīgo aktīvu; 

 pieņemts valdības vai pašvaldības lēmums, kas rada pozitīvas izmaiņas budžeta iestādes 

darbībā; 

 pārskata perioda laikā veikti aktīva uzlabojumi vai atjaunošana, lai uzlabotu tā darbību; 

 budžeta iestādes darbībā notikušas vai tuvākajā laikā gaidāmas ilgtermiņa izmaiņas, kas 

pozitīvi ietekmē aktīva paredzēto lietojumu; 

 pieņemts lēmums atsākt aktīva izveidi, kas iepriekš apturēta vai pārtraukta pirms tā 

pabeigšanas vai nodošanas lietošanā (ekspluatācijā); 

 aktīvs izslēgts no uzskaites; 

 cits – ieraksta citu apstākli vai notikumu, kas nav minēts MK noteikumos. 

F – norāda atgūstamās vērtības noteikšanas metodi (MK 87 133.p.): 

 patiesā vērtība, no kuras atskaitīti atsavināšanas izdevumi (MK 87 4.27.p, 51.p.); 

 lietošanas vērtība (MK 87 123.p.); 

 ja aktīvs tiek izslēgts no uzskaites, F aili neaizpilda. 

G – ja F ailē norādīts 1.variants, tad ieraksta, kādā veidā ir veikta patiesās vērtības noteikšana 

(MK 87 52.p.); 

G – ja F ailē ir norādīts 2.variants, tad G ailē norāda atbilstošo metodes apraksta variantu (MK 87 123.p.): 

 amortizēto aizstāšanas izmaksu metode (MK 87 124.p.); 

 atjaunošanas izmaksu metode (MK 87 125.p.); 

 pakalpojuma vienību metode (MK 87 126.p.). 

Ja aktīvs tiek izslēgts no uzskaites, G aili neaizpilda. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

1.1.PIZV Pašu izveidotie nemateriālie ieguldījumi 

Konta 

Nr. 

Konta 

nosaukums 

Nemateriālā ieguldījuma 

apraksts 

Uzskaites (atlikusī) vērtība 

pārskata perioda beigās pārskata perioda sākumā 

A B C 1 2 

xxxx     

Piemērs: 

1139 

Pārējie 

nemateriālie 

ieguldījumi 

Iestādes mājaslapa D 1139, K 119x D 1139, K 119x 
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Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par nemateriālajiem ieguldījumiem, kurus izveidojuši iestādes darbinieki esošā 

atalgojuma ietvaros, nevis pērkot kā pakalpojumu. 

A, B – norāda konta numuru četrās zīmēs un konta nosaukumu (MK 87 1.pielikums); 

C – norāda atsevišķi katra pašu izveidotā nemateriālā ieguldījuma aprakstu, piemēram, mājaslapa, iestādes 

logo dizains; 

1, 2 – norāda uzskaites (atlikušo) vērtību pārskata perioda beigās un pārskata perioda sākumā. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

1.1.NMNL Nemateriālie ieguldījumi ar nenoteiktu lietderīgās lietošanas laiku (MK 87 99.p.) 

Konta Nr. 
Konta 

nosaukums 

Nemateriālā ieguldījuma 

apraksts 

Uzskaites (atlikusī) vērtība 

pārskata perioda beigās pārskata perioda sākumā 

A B C 1 2 

xxxx     

Piemērs: 

1131 

Nemateriālie 

kultūras un 

vēstures 

pieminekļi un 

citi objekti 

Dokumentālā filma par 

Latviju 
D 1131, K 119x D 1131, K 119x 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par nemateriālo ieguldījumu ar nenoteiktu lietderīgās lietošanas laiku uzskaites vērtību. 

A, B – norāda konta numuru četrās zīmēs un konta nosaukumu (MK 87 1.pielikums), izņemot kontu grupas 

“1140 Nemateriālo ieguldījumu izveidošana” un “1180 Avansa maksājumi par nemateriālajiem 

ieguldījumiem”, kam lietderīgās lietošanas laiku nenosaka; 

C – norāda katra atsevišķa nemateriālā ieguldījuma aprakstu, piemēram, Himna, dokumentālā filma par…; 

1, 2 – norāda uzskaites (atlikušo) vērtību pārskata perioda beigās un pārskata perioda sākumā. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt.  
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1.1.REOR Pārskata perioda reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības saņemto un nodoto 

nemateriālo ieguldījumu vērtība (MK 87 4.9.p., 16.p. un 2.18. nodaļa) 

Kods 

Konta un 

institucionālā 

sektora 

nosaukums 

Saņemtie aktīvi pārskata periodā Nodotie aktīvi pārskata periodā 

sākotnējā 

vērtība 

amortizācija   

(-) 

uzskaites 

(atlikusī) 

vērtība (1.+2.) 

sākotnējā 

vērtība 

amortizā-

cija (-) 

uzskaites 

(atlikusī) 

vērtība 

(4.+5.) 

A B 1 2 3 4 5 6 

xxxx 
 

  
 

   

Sxxxxxx        

Piemērs:    

1131 

Nemateriālie 

kultūras un 

vēstures 

pieminekļi un citi 

objekti 

D 1131 

K 8410 
K 1193  

K 1131 

D 8420 
D 1193 

 

S130311 Sava pašvaldība       

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības saņemto un nodoto aktīvu vērtības. Bez atlīdzības 

saņemtos/nodotos aktīvus norāda, ja darījums ir bijis tikai starp vispārējās valdības struktūrām (izņemot 

kapitālsabiedrības). 

Datus norāda pa kontiem un institucionālo sektoru S130000 pilnā apmērā (izņemot sektorus S130130, 

S130190 un S130330). 

A, B – norāda konta numuru četrās zīmēs (MK 87 1.pielikums), institucionālā sektora kodu (MK 1456) un 

rādītāju nosaukumu; 

1 – norāda bez atlīdzības saņemtā nemateriālā ieguldījuma sākotnējo vērtību; 

2 – norāda bez atlīdzības saņemtā nemateriālā ieguldījuma amortizāciju; 

3 – datu aprēķins; 

4 – norāda bez atlīdzības nodotā nemateriālā ieguldījuma sākotnējo vērtību; 

5 – norāda bez atlīdzības nodotā nemateriālā ieguldījuma amortizāciju; 

6 – datu aprēķins. 

Piezīmes: 

 ja nemateriālo ieguldījumu saņem vai nodod iestādei, kas nav vispārējā valdības sektora 

iestāde (izņemot kapitālsabiedrības), tad piezīmi 1.1.REOR neaizpilda; 

 skaidrojuma aizpildīšanai var izmantot informāciju no ePārskatu salīdzināšanās perioda. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

 [AUTO SUM] konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto 

iestāžu datiem. Ja ir nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā 

iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī “Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar 

veikt; 

 savstarpējo darījumu/atlikumu konsolidācijai līmenī “Konsolidācija” var izmantot pogu 

“Konsolidēt”, kas nodrošina automātisku datu konsolidāciju sektoros S130111, S130121, 

S130141, S130151, S130161, S130171, S130311, S130321.  
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1.1.VERT Izveidotais vērtības samazinājums avansa maksājumiem par nemateriālajiem 

ieguldījumiem  

Konta 

Nr. 

Konta 

nosauku

ms 

Metodes 

apraksts 

Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

25

% 

50

% 

75

% 

80

% 

100

% 

kopā 

(1.+2.

+3. 

+4.+5.

) 

25

% 

50

% 

75

% 

80

% 

100

% 

kopā 

(7.+8. 

+9.+10.+

11.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 xxxx 
 

Atbilstoši 

izpildes 

termiņa 

kavējuma 

dienām 

    
x 

 
    x  

xxxx  

Darījuma 

partnerim 

ierosināta 

maksātne

spēja 

            

xxxx  Cita             

Piemērs: 

1187 

Vērtības 

samazinā

jums 

avansa 

maksāju

miem par 

nemateri

ālajiem 

ieguldīju

miem 

Atbilstoši 

izpildes 

termiņa 

kavējuma 

dienām 
    

 

K 

1187 

atli-

kums  

    

 

K 1187  

atlikums  

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda vērtības samazinājumu avansa maksājumiem sadalījumā pa metodēm un atbilstoši kavējuma 

termiņam. 

A, B – norāda vērtības samazinājuma konta numuru (1187) un konta nosaukumu; 

C – norāda vērtības samazinājuma metodes aprakstu (MK 87 188.p., 189.p.): 

 atbilstoši izpildes termiņa kavējuma dienām; 

 darījuma partnerim ierosināta maksātnespēja; 

 cita – apraksta pielietoto metodi, atbilstoši iekšējos normatīvajos aktos noteiktajai 

metodei. 

1, 7 – norāda pārskata perioda beigās/ sākumā izveidoto vērtības samazinājumu 25 % apmērā no parādu 

vērtības, ja izpildes termiņš kavēts 91 – 180 dienas (MK 87 189.1.p.); 

2, 8 – norāda pārskata perioda beigās/ sākumā izveidoto vērtības samazinājumu 50 % apmērā no parādu 

vērtības, ja izpildes termiņš kavēts 181 – 270 dienas (MK 87 189.2.p.); 

3, 9 – norāda pārskata perioda beigās/ sākumā izveidoto vērtības samazinājumu 75 % apmērā no parādu 

vērtības, ja izpildes termiņš kavēts 271 – 365 dienas (MK 87 189.3.p.); 

4, 10 – norāda pārskata perioda beigās/ sākumā izveidoto vērtības samazinājumu 80 % apmērā no parādu 

vērtības, ja izpildes termiņš kavēts ilgāk par 365 dienām (MK 87 189.4.p.);  

5, 11 – norāda pārskata perioda beigās/ sākumā izveidoto vērtības samazinājumu līdz 100 % apmērā no 

parādu vērtības (MK 87 188.p.); 

6, 12 – datu aprēķins. 
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Piezīmes: 

 vērtības samazinājumu izvērtē, ja ir līguma izpildes termiņa kavējums, strīds par prasību 

atmaksu vai līguma izpildi, par kuru veikts avansa maksājums, darījuma partnera 

maksātnespēja, apmaksas vai izpildes termiņš kavēts vairāk kā 90 dienas; 

 iestādes norāda informāciju, ka avansa maksājumi atbilstoši institucionālajiem sektoriem 

uzrādīti šī skaidrojuma 1.pielikumā (MK 652 115.49.p.).  

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

1.1.CITA Cita informācija pārskatu lietotājiem 

Kontu gr. Kontu grupas nosaukums Apraksts Summa 

A B C 1 

xxx0 
  

 

Piemērs: 

1140 
Nemateriālo ieguldījumu 

izveidošana 

Pilsētas himnas komponēšana un citas 

simbolikas izveidošana 
2 000 

1120 

Licences, koncesijas un 

patenti, preču zīmes un 

tamlīdzīgas tiesības 

Turējumā nodotas licences  1 000 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda lietotājiem noderīgu informāciju, kas varētu ietekmēt lēmumu pieņemšanu, un citu informāciju, 

kuru iestāde vēlas atklāt. 

A, B – norāda kontu grupu (kontu plāna trešo līmeni) un kontu grupas nosaukumu (M  87 1.pielikums); 

C – apraksta darījumu būtību; 

1 – norāda darījuma vērtību pārskata periodā. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt.  
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1.2.piezīme “Pamatlīdzekļi”  

1.2.BDAR Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas 

Kontu 

gr. 
Kontu grupas nosaukums 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata 

perioda sākumā 

Izmaiņas (+,-) 

euro % 

(1.–2.) (3./2.*100) 

A B 1 2 3 4 

xxx0 
     

 Būtisko darījumu apraksts Summa    

      

 Citu darījumu apraksts Summa    

      

Piemērs: 

1210 Nedzīvojamās ēkas     

 Būtisko darījumu apraksts Summa    

 
Nodota ekspluatācijā ēka (izglītības 

iestāde) 
800 000    

 Citu darījumu apraksts Summa    

      

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par pamatlīdzekļu izmaiņām starp pārskata gadu un iepriekšējo pārskata gadu un 

informāciju par būtiskiem darījumiem, kas ietekmē izmaiņas, un citiem darījumiem. 

A, B – kontu grupas numurs un kontu grupas nosaukums (kontu plāna trešais līmenis, piemēram, 1210) 

(MK 87 1.pielikums); 

1, 2 – bilances kontu grupas uzskaites (atlikusī) vērtība; 

3 – skaitlisko izmaiņu aprēķins; 

4 – procentuālo izmaiņu aprēķins; 

Būtisko darījumu apraksts – norāda informāciju par vismaz trīs, bet ne vairāk kā pieciem darījumiem, 

kas veido būtiskas kontu grupas izmaiņas. Ja pārskata periodā notikuši mazāk kā trīs darījumi, tad norāda 

attiecīgos darījumus (MK 652 112.1.p.); 

Citu darījumu apraksts – norāda informāciju par darījumiem, kas var ietekmēt pārskata lietotāja 

lēmuma pieņemšanu, pamatojoties uz sniegto informāciju, kā arī, lai labāk izprastu izmaiņu būtību 

(MK 652 112.2.p); 

Summa – norāda darījuma summu. Darījumus, kas samazina konta atlikumu, ievada ar (-) zīmi. 

ePārskatu piezīmes: 

 ailē “Izmaiņas” aprēķini tiek veikti automātiski atbilstoši sagatavotajai Bilancei; 

 būtisko darījumu sadaļa izveidojas tām kontu grupām, kuru izmaiņas sasniedz noteikto 

būtiskuma līmeni; 

 sadaļa citiem darījumiem, kas var ietekmēt lietotāja lēmumu pieņemšanu izveidojas 

visām kontu grupām, kurās ir dati. 
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1.2.IZMK Izmaiņas bilances posteņa vērtībā 
K

o
n

ta
 N

r.
 

 

K
o

n
ta

 n
o

sa
u

k
u

m
s 

Iepriekšējā pārskata periodā 

sākotnējā vērtība nolietojums vērtības samazinājums 

atlikusī 

vērtība 

(5.+ 10. 

+15. 

p
ār

sk
at

a 
p

er
io

d
a 

sā
k

u
m

ā 

p
al

ie
li

n
āj

u
m

s 
(+

) 

iz
sl

ēg
ša

n
a 

n
o

 u
zs

k
ai

te
s 

(-
) 

p
ār

v
ie

to
ša

n
a 

(+
,-

) 

p
ār

sk
at

a 
p

er
io

d
a 

b
ei

g
ās

 

(1
.+

2
.+

3
.+

4
.)

 

p
ār

sk
at

a 
p

er
io

d
a 

sā
k

u
m

ā 
(-

) 

ap
rē

ķ
in

āt
s 

(-
) 

p
ār

v
ie

to
ša

n
a 

(+
,-

) 

n
o

ra
k

st
īt

s 
(+

) 

p
ār

sk
at

a 
p

er
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d
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b
ei

g
ās

 

(6
.+

7
.+

8
.+

9
.)

 

p
ār
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a 
p

er
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d
a 

sā
k

u
m

ā 
(-

) 

at
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ts
 (

-)
 

n
o
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k

st
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s 
(+

) 

p
ār

v
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to
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n
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(+
,-

) 

p
ār

sk
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a 
p

er
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d
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b
ei

g
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(1
1

.+
1
2

.+
1
3

.+
1
4

.)
 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

xxxx                  

                  

K
o

n
ta

 N
r.

 

 

K
o

n
ta

 n
o

sa
u

k
u

m
s 

Pārskata periodā 

sākotnējā vērtība nolietojums vērtības samazinājums  

atlikusī 

vērtība 

(21. 

+26. 

+31.) 

p
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a 
p
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d
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k

u
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A B 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

xxxx 

 

                

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda visas izmaiņas pamatlīdzekļu bilances posteņa vērtībā, neņemot vērā izmaiņu būtiskumu. 

A, B – norāda konta numuru četrās zīmēs un konta nosaukumu (MK 87 1.pielikums); 

1, 17 – norāda pamatlīdzekļu sākotnējo vērtību; 

2, 18 – norāda sākotnējās vērtības palielinājumu, piemēram, ar pēcapmaksas nosacījumiem iegādātos 

transportlīdzekļus, tajā skaitā esošu, līdz šim neuzskaitītu vai maiņas ceļā saņemtu pamatlīdzekli, bez 

atlīdzības un ziedojumu un dāvinājumu rezultātā saņemtu pamatlīdzekli, kā arī avansa maksājumu par 

pamatlīdzekli. Saņemto pamatlīdzekļu vērtību līdz to nodošanai lietošanā uzskaita pēc ekonomiskās būtības 

atbilstošos pamatlīdzekļu kontos, piemēram, no piegādātāja saņemtos transportlīdzekļus uzskaita kontā 

“1231 Transportlīdzekļi” nevis “1241 Pamatlīdzekļu izveidošana”, izņemot, ja pamatlīdzekļa vērtībā 

paredzēts iekļaut papildu izmaksas, piemēram, par iestādes darbinieku darba samaksu. 

Informāciju par atzītajiem partnerības aktīviem papildus sniedz arī piezīmē V7 “Informācija par publiskās 

un privātās partnerības aktīviem”; 

3, 19 – norāda izslēgšanu no uzskaites, piemēram, pārskata gadā iestāde veic komplektējošas daļas 

nomaiņu, kuras sākotnējo vērtību izslēdz no uzskaites, kā arī maiņas ceļā nodotu pamatlīdzekli, bez 

atlīdzības nodotu pamatlīdzekli; 

4, 8, 14, 20, 24, 30 – norāda pārvietošanu starp kontiem piemēram, pārskata gadā nodota ekspluatācijā 

izglītības iestādes ēka, veicot ēkas sākotnējās vērtības pārvietošanu no konta “1242 Nepabeigtā 

būvniecība” uz kontu “1212 Nedzīvojamās ēkas”, pārvietošanu uz krājumiem atsavināšanai, klasifikācijas 

maiņu, piemēram, pārskata gada beigās zeme pārklasificēta no konta “1214 Zeme zem būvēm” uz kontu 

“1511 Zeme”; 

5, 10, 15, 16, 21, 26, 31, 32 – datu aprēķins; 

6, 11, 22, 27 – norāda nolietojuma un vērtības samazinājuma uzskaites vērtību; 
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7, 23 – norāda aprēķināto nolietojumu (tajā skaitā korekcijas par pārskata gadu), bez atlīdzības no vispārējās 

valdības struktūras saņemto pamatlīdzekļu nolietojumu atbilstoši budžeta iestādes, kas nodevusi 

pamatlīdzekli, sniegtajai informācijai par pamatlīdzekļa uzskaiti; 

9, 25 – norāda nolietojuma norakstīšanu (MK 87 71.p.), piemēram, ja pamatlīdzeklim ilgstoši lietojamu 

daļu aizstāj ar jaunu komplektējošo daļu, kuru nevar izmantot atsevišķi, no jauna uzstādītās daļas vērtību 

pievieno attiecīgā aktīva vērtībai. Nomainītās daļas sākotnējo vērtību, aprēķināto nolietojumu un vērtības 

samazinājumu izslēdz no uzskaites), kā arī norāda atsavināšanai paredzēta pamatlīdzekļa nolietojuma 

norakstīšanu; 

12, 28 – norāda aprēķināto vērtības samazinājumu (MK 87 116.p.); 

13, 29 – norāda iepriekšējos periodos atzītā vērtības samazinājuma norakstīšanu, piemēram, reversu 

(MK 87 144.p.) vai pamatlīdzekļa izslēgšanu no uzskaites; 

Piezīmes: 

Būtiskas iepriekšējo periodu kļūdas un klasifikācijas maiņu norāda ekonomiskajai būtībai atbilstošajā ailē, 

piemēram, ja iepriekšējos periodos nepareizi aprēķināts nolietojums, tad to norāda iepriekšējā pārskata 

perioda ailē “Nolietojums”. Informāciju par būtiskiem iepriekšējā pārskata perioda kļūdu labojumiem 

sniedz V12. piezīmē. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 
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Piemērs 1.2.IZMK aizpildīšanai: 

 

Kon-

ta  

Nr. 

Konta 

nosau

-kums 

Pārskata periodā  

atliku-

sī 

vērtība 

(21. 

+26. 

+31.) 

sākotnējā vērtība nolietojums vērtības samazinājums 

pārskat

a 

perioda 

sākumā 

palielinājums 

(+) 

izslēgšana 

no 

uzskaites  

(-) 

pārvieto

šana 

(+,-) 

pārska

-ta 

perio-

da 

beigās 

(17.+1

8.+ 

19.+20

.) 

pārskata 

perioda 

sākumā 

(-) 

aprēķi-

nāts (-) 

pār-

vie-

toša-

na 

(+,-) 

no-

rak-

stīts 

(+) 

pārskata 

perioda 

beigās 

(22.+23.+

24.+25.) 

pārska-

ta 

perioda 

sākumā 

(-) 

atzīts 

 (-) 

norak-

stīts (+) 

pār-

vieto-

šana 

(+,-) 

pār-

skata 

perio-

da 

beigā

s 

(27.+

28.+ 

29.+3

0.) 

A B 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

12xx   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atli-

kums 

gada 

sākumā 

D 12xx 

D 128x K 

2600 (avansa 

maksājums 

par 

pamatlīdzekli)

; 

D 12xx K 

84xx (saņemts 

bez 

atlīdzības); 

D 124x K 

7000 (tieši 

attiecināmās 

izmaksas); 

 D 12xx K 

6000 vai K 

5xxx (saņemts 

kā 

dāvinājums); 

 D 12xx K 

8580 

(sākotnējā 

atzīšana) 

D 8611 K 

12xx 

(pamatlīdz

ekļa 

norakstīša

na); D 

8631 D 

1287 K 

128x 

(neatgūsta

mas 

prasības 

norakstīša

na); D 

8420 K 

12xx 

(nodošana 

bez 

atlīdzības) 

D 12xx  

K 12xx,  

D 2xxx  

K 12xx 

Atli-

kums 

gada 

beigās 

D 

12xx 

Atlikums 

gada 

sākumā 

K 1291, 

1292, 

1293, 

1295, 

1297 

D 7000 

K 

1291, 

1292, 

1293, 

1295, 

1297 

D 

129x 

K 

129x 

D 

1291, 

1292, 

1293, 

1295, 

1297, 

K 

12xx 

Atlikums 

gada 

beigās K 

1291, 

1292, 

1293, 

1295, 

1297 

Atli-

kums 

gada 

sākumā 

K 1298, 

1299, 

1287 

D 8652 

K 1298 

vai K 

1299 

(pamat-

līdzek-

lim); D 

8651 K 

1287 

(avansa 

maksā-

jumam) 

D1298, 

1299, 

1287 K 

855x 

(reverss); 

D 129x, 

K 12xx 

(noraks-

tīts 

aktīvs) 

D129x 

K129x 

Atli-

kums 

gada 

bei-

gās K 

1298, 

1299, 

1287 
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1.2.VSAM Informācija par katru vērtības samazinājuma atzīšanu vai norakstīšanu 

Kontu 

gr. 

Kontu 

grupas 

nosauku

ms 

Pamatlīdzekļa 

apraksts 

Atzīšana vai 

norakstīšana 

Apstākļi un notikumi, 

kas izraisījuši vērtības 

samazinājuma atzīšanu 

vai norakstīšanu 

Aktīva 

atgūstamā 

vērtības 

noteikšanas 

metode 

Metodes, pēc 

kuras 

noteikta 

vērtība, 

apraksts 

A B C D E F G 

xxx0       

Piemērs: 

1220 

 

Tehnolo-

ģiskās 

iekārtas 

un 

mašīnas 

 

Diagnostikas 

iekārta 

slimnīcai 

 

Atzīšana 

Vismaz par 90% 

samazinājies vai 

nepastāv pieprasījums 

pēc pakalpojuma, kuru 

sniedz budžeta iestāde, 

lietojot attiecīgu 

pamatlīdzekli 

 

Lietošanas 

vērtība 

 

Pakalpojumu 

vienību 

metode 

 

1210 

 

Zeme un 

būves 

 

Skolas piebūve 

(pieņemts 

lēmums slēgt 

un izmantot kā 

noliktavu) 

 

Atzīšana 

 

Pieņemts vadības vai 

pašvaldības lēmums, kas 

rada negatīvas izmaiņas 

budžeta iestādes darbībā 

 

Lietošanas 

vērtība 

 

Amortizēto 

aizstāšanas 

izmaksu 

metode 

 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par katru pamatlīdzekli, kuram pārskata gadā atzīts vērtības samazinājums vai 

norakstīts iepriekšējos gados atzītais vērtības samazinājums. Informāciju par avansa maksājumiem par 

pamatlīdzekļiem šajā piezīmē neiekļauj. 

A, B – norāda kontu grupu, kurā uzskaitīts pamatlīdzeklis, un kontu grupas nosaukumu, piemēram, “1220 

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas” (MK 87 1.pielikums); 

C – norāda pamatlīdzekļa aprakstu. Vienveidīgus pamatlīdzekļus grupē, piemēram, kontam 1230 

“Transportlīdzekļi” apraksts var būt “skolas autobuss” vai kontam “1230 Pārējie pamatlīdzekļi” – 

“biroja mēbeles”; 

D – norāda, vai veikta vērtības samazinājuma atzīšana vai norakstīšana; 

E – ja D ailē norādīts “Atzīšana”, tad E ailē norāda vērtības samazinājuma pazīmi (MK 87 116.p.): 

 vismaz par 90 procentiem samazinājies vai nepastāv pieprasījums pēc pakalpojuma, kuru 

sniedz budžeta iestāde, lietojot attiecīgo aktīvu; 

  pieņemts valdības vai pašvaldības lēmums, kas rada negatīvas izmaiņas budžeta iestādes 

darbībā; 

 aktīvs ir novecojis vai fiziski bojāts; 

 budžeta iestādes darbībā notikušas vai tuvākajā laikā gaidāmas ilgtermiņa izmaiņas, kas 

negatīvi ietekmē aktīva paredzēto lietojumu; 

 pieņemts lēmums apturēt aktīva izveidošanu pirms tā pabeigšanas vai nodošanas 

lietošanā (ekspluatācijā); 

 cits – ieraksta citu apstākli vai notikumu, kas nav minēts MK noteikumos. 

 E – ja D ailē norādīts “Norakstīšana”, norāda vienu no vērtības samazinājuma norakstīšanas pazīmēm 

(MK 87 144.p.) vai norāda, ka pamatlīdzeklis izslēgts no uzskaites: 

 vismaz par 90 procentiem palielinājies vai atjaunojies pieprasījums pēc pakalpojuma, 

kuru sniedz budžeta iestāde, lietojot attiecīgo aktīvu; 

 pieņemts valdības vai pašvaldības lēmums, kas rada pozitīvas izmaiņas budžeta iestādes 

darbībā; 
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 pārskata perioda laikā veikti aktīva uzlabojumi vai atjaunošana, lai uzlabotu tā darbību; 

 budžeta iestādes darbībā notikušas vai tuvākajā laikā gaidāmas ilgtermiņa izmaiņas, kas 

pozitīvi ietekmē aktīva paredzēto lietojumu; 

 pieņemts lēmums atsākt aktīva izveidi, kas iepriekš apturēta vai pārtraukta pirms tā 

pabeigšanas vai nodošanas lietošanā (ekspluatācijā); 

 aktīvs izslēgts no uzskaites; 

 cits – ieraksta citu apstākli vai notikumu, kas nav minēts MK noteikumos, piemēram, 

konstatējot pamatlīdzekļa iznīcināšanu prettiesiskas darbības dēļ. 

F – norāda atgūstamās vērtības noteikšanas metodi, izvēloties atbilstošo variantu, izņemot, ja 

pamatlīdzeklis izslēgts no uzskaites: 

 patiesā vērtība (MK 87 4.27.p., 51.p.); 

 lietošanas vērtība (MK 87 123.p.); 

ja aktīvs tiek izslēgts no uzskaites, F aili neaizpilda. 

G – ja F ailē ir izvēlēta patiesā vērtība, tad ieraksta, kādā veidā ir veikta patiesās vērtības noteikšana 

(MK 87 52.p.).  

G – Ja F ailē ir izvēlēta lietošanas vērtība, tad izvēlas atbilstošo metodes apraksta variantu: 

 amortizēto aizstāšanas izmaksu metode (MK 87 124.p.); 

 atjaunošanas izmaksu metode (MK 87 125.p.); 

 pakalpojuma vienību metode (MK 87 126.p.). 

Ja aktīvs tiek izslēgts no uzskaites, G aili neaizpilda. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

1.2.REOR Pārskata perioda reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības saņemto un nodoto 

pamatlīdzekļu vērtība  

Kods 

Konta un 

institucionālā 

sektora 

nosaukums 

Saņemtie aktīvi pārskata periodā Nodotie aktīvi pārskata periodā 

sākotnējā 

vērtība 

nolietojums 

(-) 

uzskaites 

(atlikusī) 

vērtība (1.+2.) 

sākotnējā 

vērtība 

nolietoju

ms (-) 

uzskaites 

(atlikusī) 

vērtība 

(4.+5.) 

A B 1 2 3 4 5 6 

xxxx 
 

  
 

   

Sxxxxxx        

Piemērs:    

1211 Dzīvojamās ēkas 
D 1211 

K 8410 
K 1291  

K 1211 

D 8420 
D 1291 

 

S130112 

Cita ministrija 

vai centrālā 

valsts iestāde 

   

   

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības saņemto un nodoto aktīvu vērtības. Bez atlīdzības 

saņemtos/nodotos aktīvus norāda, ja darījums ir bijis tikai starp vispārējās valdības struktūrām (izņemot 

kapitālsabiedrības). 

Datus norāda pa kontiem un institucionālo sektoru S130000 pilnā apmērā (izņemot sektorus S130130, 

S130190 un S130330). 
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A, B – norāda konta numuru četrās zīmēs (MK 87 1.pielikums), institucionālā sektora kodu (MK 1456) un 

rādītāju nosaukumu; 

1 – norāda bez atlīdzības saņemtā pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību aktīva saņemšanas dienā; 

2 – norāda bez atlīdzības saņemtā pamatlīdzekļa nolietojumu aktīva saņemšanas dienā; 

3 – datu aprēķins; 

4 – norāda bez atlīdzības nodotā pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību aktīva izslēgšanas dienā; 

5 – norāda bez atlīdzības nodotā pamatlīdzekļa nolietojumu aktīva izslēgšanas dienā; 

6 – datu aprēķins. 

Piezīmes: 

 ja pamatlīdzekli saņem vai nodod no iestādei, kas nav vispārējā valdības sektora iestāde 

(izņemot kapitālsabiedrības), tad piezīmi 1.2.REOR neaizpilda; 
 skaidrojuma aizpildīšanai var izmantot informāciju no ePārskatu salīdzināšanās perioda. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

 [AUTO SUM] konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto 

iestāžu datiem. Ja ir nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā 

iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī “Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar 

veikt; 

 savstarpējo darījumu/atlikumu konsolidācijai līmenī “Konsolidācija” var izmantot pogu 

“Konsolidēt”, kas nodrošina automātisku datu konsolidāciju sektoros S130111, S130121, 

S130141, S130151, S130161, S130171, S130311, S130321.  

1.2.VERT Izveidotais vērtības samazinājums avansa maksājumiem par pamatlīdzekļiem  

Konta 

Nr. 

Konta 

nosauku

ms 

Metodes 

apraksts 

Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

25

% 

50

% 

75

% 

80

% 

100

% 

kopā 

(1.+2.+

3. 

+4.+5.) 

25

% 

50

% 

75

% 

80

% 

100

% 

kopā 

(7.+8. 

+9.+10.

+11.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 xxxx 
 

Atbilstoši 

izpildes 

termiņa 

kavējuma 

dienām 

    
x 

 
    x  

xxxx  

Darījuma 

partnerim 

ierosināta 

maksātne

spēja 

            

xxxx  Cita     
 

     
  

 

Piemērs: 

1287 

Vērtības 

samazinā

jums 

avansa 

maksāju

miem par 

pamatlī-

dzekļiem 

Atbilstoši 

izpildes 

termiņa 

kavējuma 

dienām 
    

 

K 1287 

atli-

kums  

    

 

K 1287  

atlikums  
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Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda vērtības samazinājumu avansa maksājumiem sadalījumā pa metodēm un atbilstoši kavējuma 

termiņam. 

A, B – norāda vērtības samazinājuma konta numuru (1287) un konta nosaukumus (MK 87 1.pielikums); 

C – norāda vērtības samazinājuma metodes aprakstu (MK 87 188.p., 189.p.): 

 atbilstoši izpildes termiņa kavējuma dienām; 

 darījuma partnerim ierosināta maksātnespēja; 

 cita – apraksta pielietoto metodi, atbilstoši iekšējos normatīvajos aktos noteiktajai 

metodei. 

1, 7 – norāda vērtības samazinājumu parādiem, kuru saņemšana vai izpilde kavēta 91–180 dienas 

(MK 87 189. 1.p.); 

2, 8 – norāda vērtības samazinājumu parādiem, kuru saņemšana vai izpilde kavēta 181 – 270 dienas 

(MK 87 189. 2.p.); 

3, 9 – norāda vērtības samazinājumu parādiem, kuru saņemšana vai izpilde kavēta 271 – 365 dienas 

(MK 87 189. 3.p.); 

4, 10 – norāda vērtības samazinājumu parādiem, kuru saņemšana vai izpilde kavēta ilgāk par 365 dienām 

(MK 87 189.4.p.); 

5, 11 - norāda pārskata perioda beigās/ sākumā izveidoto vērtības samazinājumu līdz 100 % apmērā no 

parādu vērtības (MK 87 188.p.); 

6, 12 – datu aprēķins. 

 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

1.2.IZVK Izmaksas, kas atzītas kontā “Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība” 

Konta Nr. Konta nosaukums Apraksts Izmaksas pārskata periodā Izmaksas iepriekšējā pārskata periodā 

A B C 1 2 

124x  
  

 

Piemērs: 

1241 
Pamatlīdzekļu 

izveidošana 

Iegādāta 

tehnoloģiska 

iekārta 

10 000 0 

1242 
Nepabeigtā 

būvniecība 

Apgaismoju

ma izbūve 

skolas 

sporta 

laukumā 

4 110 12 010 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas, kas attiecīgajā pārskata periodā atzītas kontā “Pamatlīdzekļu 

izveidošana un nepabeigtā būvniecība”, tai skaitā veiktos ieguldījumus nomātajos aktīvos, kas nav pabeigti, 

pirms to nodošanas bez atlīdzības citai budžeta iestādei, kuras uzskaitē ir aktīvs, kurā veikts attiecīgais 

ilgtermiņa ieguldījums.  
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Bez atlīdzības starp vispārējās valdības sektora struktūrām (izņemot to kontrolētus un finansētus 

komersantus) saņemtās pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās būvniecības izmaksas šajā piezīmē 

neuzrāda. 

A, B – norāda konta numuru četrās zīmēs un konta nosaukumu (MK 87 1.pielikums); 

C – apraksta darījumu, grupējot vienveidīgus darījumus, piemēram, pieņemta ēkas būvniecības I kārta, 

izpildīts ielu rekonstrukcijas darbu otrais posms, iegādāta tehnoloģiskā iekārta 10 000 euro vērtībā, kurai 

vēl plānotas uzstādīšanas izmaksas. Kapitālo ieguldījumu izmaksas šajā piezīmē uzrāda tā budžeta iestāde, 

kura finansē vai veic ieguldījumus būvē, piemēram, Kultūras ministrija. Ja attiecīgā būve grāmatvedības 

uzskaitē ir citai budžeta iestādei, piemēram, Finanšu ministrija, tā bez atlīdzības saņemtās kapitālo 

ieguldījumu izmaksas šajā piezīmē neuzrāda; 

1, 2 – norāda attiecīgajā pārskata periodā atzītās izmaksas, piemēram, par ēkas būvniecības izpildītiem 

darbiem. 

Piezīmes: 

1.ailes dati ir vienādi ar 1.2.IZMK piezīmes atbilstošā konta datiem ailē “Sākotnējā vērtība/palielinājums”. 

Datu neatbilstība pieļaujama par bez atlīdzības saņemto pamatlīdzekļu vērtību un izmaksām, kas 

pārvietotas no avansa maksājumiem un uzrādītas ailē “Pārvietošana”. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt.  

1.2.IKAP Informācija par kapitālsabiedrību ieguldījumu valsts vai pašvaldības īpašumā 

Kontu gr. 
Kontu grupas 

nosaukums 

Kapitālsabiedrības ieguldījums Uzskaites vērtība 

pārskata periodā 
iepriekšējā 

pārskata periodā 

pārskata perioda 

beigās 

pārskata 

perioda sākumā 

A B 1 2 3 4 

xxx0      

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par kontu grupā “1250 Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi” un kontu grupā 

“1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi” uzskaitītiem turējumā nodotiem valsts un pašvaldību aktīviem, kuros 

kapitālsabiedrība, tai skaitā ostu pārvalde, veikusi kapitālieguldījumus (finansējot tos no nomas maksām 

par aktīvu un citiem pašu ieņēmumiem), kas netiek kapitalizēti valsts un pašvaldību aktīvu vērtībā, 

piemēram, aktīva rekonstrukcija, renovācija. 

A, B – norāda kontu grupas numuru trīs zīmēs un kontu grupas nosaukumu, piemēram, 1250 Turējumā 

nodotie valsts un pašvaldību īpašumi (MK 87 1.pielikums); 

1, 2 – norāda kapitālsabiedrību veiktā ilgtermiņa ieguldījuma vērtību; 

3, 4 – norāda aktīva, kurā veikts kapitālsabiedrības ieguldījums, uzskaites (atlikušo) vērtību budžeta 

iestādes grāmatvedības uzskaitē.  

Piemērs: 

Saskaņā ar savstarpējo vienošanos starp VAS VNĪ un FM par valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu VAS 

VNĪ turējumā saņemtajos uz valsts vārda reģistrētajos nekustamajos īpašumos veic kapitālieguldījumus 

no pašu līdzekļiem, kas netiek kapitalizēti FM bilancē, bet uzskaitīti VAS VNĪ bilancē kā ieguldījumi 

turējumā saņemtajos īpašumos. Informāciju par šādiem ieguldījumiem uzrāda pārskata pielikumā. 
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Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

1.2.CITA Cita informācija pārskatu lietotājiem 

Kontu gr. 
Kontu grupas 

nosaukums 
Apraksts Pārskata periodā 

Iepriekšējā pārskata 

periodā 

A B C 1 2 

xxx0 
    

Piemērs:  

1210 Zeme un būves  

Uzskaitē atzīta zeme 

zem jūras piekrastes 

ūdeņiem, zem 

iekšzemes 

publiskajiem ūdeņiem 

un jūras piekrastes 

sauszemes daļa 

atbilstoši Zemes 

pārvaldības likuma 

15.panta 9.daļā 

noteiktajam  

177 000 

 

 

 

 

177 000 

1220 
Tehnoloģiskās 

iekārtas un mašīnas 

Iegādāta 3D digitālā 

mikroskopijas sistēma 
181 900 

0 

 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda lietotājiem noderīgu informāciju, kas varētu ietekmēt lēmumu pieņemšanu, un citu informāciju, 

kuru iestāde vēlas atklāt. 

A – norāda kontu grupu (kontu plāna trešo līmeni, piemēram, 1220) un kontu grupas nosaukumu 

(MK 87 1.pielikums); 

C – apraksta darījumu būtību, piemēram, objekta celtniecībai izstrādāts projekts. Projekta derīguma 

termiņš no saskaņojuma brīža saskaņā ar saistošajiem normatīvajiem ir 2 gadi, bet šī objekta finansējuma 

trūkuma dēļ darbi netika veikti, līdz ar to nerealizētā projekta summu bija jānoraksta; 

1 – norāda darījuma vērtību pārskata periodā; 

2 – norāda darījuma vērtību iepriekšējā pārskata periodā. 

Piezīme: 

Uzrāda informāciju par zemes zem publiskajiem ūdeņiem sākotnējo atzīšanu (Zemes pārvaldības likuma 

15.panta 9. daļa), neatkarīgi no tā, vai darījums ir skaidrots 1.2.BDAR piezīmē. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt   
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1.3.piezīme “Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi”  

1.3.BDAR Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas 

Kontu 

gr. 
Kontu grupas nosaukums 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata 

perioda sākumā 

Izmaiņas (+,-) 

euro % 

(1.–2.) (3./2.*100) 

A B 1 2 3 4 

xxx0 
     

 Būtisko darījumu apraksts Summa    

      

 Citu darījumu apraksts Summa    

      

 

Piemērs: 

1320 
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību 

kapitālā 
    

 Būtisko darījumu apraksts Summa    

 
Atsavinātas xxx kapitālsabiedrības 

akcijas 
-30 000    

 Citu darījumu apraksts Summa    

      

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par ilgtermiņa finanšu ieguldījumu izmaiņām starp pārskata gadu un iepriekšējo 

pārskata gadu un informāciju par būtiskiem darījumiem, kas ietekmē izmaiņas, un citiem darījumiem. 

A, B – kontu grupas numurs un kontu grupas nosaukums (kontu plāna trešais līmenis, piemēram, 1320) 

(MK 87 1.pielikums); 

1, 2 – bilances kontu grupas uzskaites (atlikusī) vērtība; 

3 – skaitlisko izmaiņu aprēķins; 

4 – procentuālo izmaiņu aprēķins; 

Būtisko darījumu apraksts – norāda informāciju par vismaz trīs, bet ne vairāk kā pieciem darījumiem, 

kas veido būtiskas kontu grupas izmaiņas. Ja pārskata periodā notikuši mazāk kā trīs darījumi, tad norāda 

attiecīgos darījumus (MK 652 112.1.p.); 

Citu darījumu apraksts – norāda informāciju par darījumiem, kas var ietekmēt pārskata lietotāja 

lēmuma pieņemšanu, pamatojoties uz sniegto informāciju, kā arī, lai labāk izprastu izmaiņu būtību 

(MK 652 112.2.p); 

Summa – norāda darījuma summu. Darījumus, kas samazina konta atlikumu, ievada ar (-) zīmi. 

ePārskatu piezīmes: 

 ailē “Izmaiņas” aprēķini tiek veikti automātiski atbilstoši sagatavotajai Bilancei; 

 būtisko darījumu sadaļa izveidojas tām kontu grupām, kuru izmaiņas sasniedz noteikto 

būtiskuma līmeni; 

 sadaļa citiem darījumiem, kas var ietekmēt lietotāja lēmumu pieņemšanu izveidojas 

visām kontu grupām, kurās ir dati.  
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1.3.IZMK Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņas 
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Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par visām ilgtermiņa, īstermiņa izmaiņām līdzdalībā kapitālsabiedrību kapitālā, un 

pārējiem ieguldījumiem kapitālsabiedrību kapitālā, neņemot vērā posteņa izmaiņu būtiskumu. 

A – norāda konta numuru, piemēram, 1311; 1321, 1359,1371, 1372, 1379,1389, 2511, 2521, 2559, 2571; 

B – norāda kapitālsabiedrības nosaukumu Uzņēmumu reģistrā, nelietojot nosaukuma saīsinājumu; 

C – norāda kapitālsabiedrības reģistrācijas numuru (11 zīmes) Uzņēmumu reģistrā; 

D – norāda kapitālsabiedrības piederību institucionālam sektoram atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu 

klasifikācijas jomā (MK 1456), piemēram, S110000; 

E, F – norāda periodu (no/līdz), kura kapitālsabiedrības gada pārskata dati tiek izmantoti; 

G – norāda informāciju, vai izmantotais kapitālsabiedrības gada pārskats ir auditēts, neauditēts, vai nav 

jāauditē (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 91., 92.p.); 

1, 12 – norāda uzskaites (neto) vērtību perioda sākumā;; sākumā 

2, 13 – norāda uzskaites vērtības palielinājumu, piemēram, iegāde, mantiskais ieguldījums, sākotnējā 

atzīšana, inventarizācijas pārpalikums, bez atlīdzības saņemts; 

3, 14 – norāda līdzdalības un pārējo finanšu ieguldījumu uzskaites vērtības izmaiņas, piemēram, 

atsavināšana, izslēgšana no uzskaites, inventarizācijas iztrūkums, bez atlīdzības nodots, radniecīgu un 

asociētu kapitālsabiedrību izmaksātās dividendes, neatkarīgi no tā, vai dividendes saņēma iestāde vai tās 

ieskaitītas valsts budžetā: grāmatojums valsts budžeta iestādēm D 8290 K 1311, grāmatojums pašvaldībām 

D 2620 K 1311; 

4, 15 – norāda pārvietošanu starp 1300 un uz/no 2500 grupas kontiem. Datu kopsumma starp ilgtermiņa un 

īstermiņa kontiem ir vienāda ar nulli; 

5, 16 – norāda ieguldījuma radniecīgas vai asociētas kapitālsabiedrības pašu kapitālā uzskaites vērtības 

pieaugumu atbilstoši kapitālsabiedrības pārskatā uzrādītām izmaiņām pārskata gada nesadalītajā peļņā vai 

samazinājumu atbilstoši kapitālsabiedrības pārskatā uzrādītām izmaiņām pārskata gada zaudējumos, kā arī 

uzskaites vērtības izmaiņas atbilstoši kapitālsabiedrības pārskatā uzrādītām izmaiņām rezervēs 

(MK 87 164.2.p., 164.3.p.) un pārdošanai pieejama finanšu aktīva patiesās vērtības izmaiņas, piemēram, 

ieguldījumam kapitālsabiedrībā, kurā līdzdalība ir mazāka par 20 %: grāmatojums D 1359 K 3320 vai 

D 3320 K 1359 (MK 87 387.3.p., 387.4.p.); 

6, 17 – norāda atzīto vai palielināto līdzdalības vērtības samazinājumu (MK 87 165.p.); 

7, 18 – norāda norakstīto vai samazināto līdzdalības vērtības samazinājumu, kurš atzīts iepriekšējos 

periodos; 

8, 19 – norāda līdzdalības vērtības izmaiņas valūtas kursa svārstību rezultātā; 

9, 20 – skaitlisko izmaiņu aprēķins; 

10, 11, 21, 22 – norāda līdzdalības apmēru perioda beigās/sākumā % no balsstiesībām kapitālsabiedrības 

kapitālā, ieskaitot potenciālās balsstiesības, norādot datus ar trīs zīmēm aiz komata. 

Piezīmes: 

 būtiskas iepriekšējo periodu kļūdas un klasifikācijas maiņu norāda piezīmes sadaļā 

“Iepriekšējā pārskata periodā” ekonomiskajai būtībai atbilstošajā ailē; 

 informāciju par būtiskiem iepriekšējā pārskata perioda kļūdu labojumiem sniedz 

V12. piezīmē.  
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Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

 [AUTO SUM] konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto 

iestāžu datiem. Ja ir nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā 

iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī “Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar 

veikt; 

 ja vienas ministrijas vai pašvaldības padotības iestādēm vienā kapitālsabiedrībā kopā 

pieder 20,001 – 50 % balsstiesības, sagatavojot konsolidēto pārskatu ir jāveic korekcija uz 

ieguldījumu asociētā kapitālsabiedrībā;  

 ja vienas ministrijas vai pašvaldības padotības iestādēm vienā kapitālsabiedrībā kopā 

pieder 50,001 – 100 % balsstiesības, sagatavojot konsolidēto pārskatu ir jāveic korekcija uz 

ieguldījumu radniecīgā kapitālsabiedrībā. 

 

1.3.REOR Reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības saņemto un nodoto finanšu ieguldījuma 

vērtība 

Kods 

 

Konta un 

institucionālā 

sektora nosaukums 

 

Saņemtie aktīvi pārskata periodā Nodotie aktīvi pārskata periodā 

pamat-

summa 

uzkrā- 

tie 

procenti 

uzskaites 

(atlikusī) 

vērtība 

(1.+2.) 

rezerves 
pamatsu

mma 

uzkrātie 

procenti 

uzskaites 

(atlikusī) 

vērtība 

(1.+2.) 

rezerves 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

xxxx 
 

   
 

    

Sxxxxxx          

Piemērs:     

1311 

Līdzdalība 

radniecīgo 

kapitālsabiedrību 

kapitālā 

D 1311, 

2511;  

K 8410 

x  
D 8410; 

K 3360 

D 8420; 

K 1311, 

2511 

x  
D 3360; 

K 8420 

1311 

Līdzdalība 

radniecīgo 

kapitālsabiedrību 

kapitālā 

D 1331, 

2531;  

K 8410 

D 1333, 

2536;  

K 8410 

 x 

D 8420; 

K 1331, 

2531 

D 8420; 

K 1333, 

2536 

 x 

S130311 Sava pašvaldība         

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības saņemto un nodoto aktīvu vērtības. Norāda 

saņemšanu/nodošanutikai vispārējās valdības struktūru ietvaros (izņemot kapitālsabiedrības). 

Datus norāda pa kontiem un institucionālo sektoru S130000 pilnā apmērā (izņemot sektorus S130130, 

S130190 un S130330). 

A, B – norāda konta numuru četrās zīmēs (MK 87 1.pielikums), institucionālā sektora kodu (MK 1456) un 

rādītāju nosaukumu; 

1 – norāda saņemtā aktīva pamatsummu (naudas summu, kas ir aizdota vai ieguldīta, un no kuras tiek 

aprēķināti procenti); 

2 – norāda saņemtos uzkrātos procentus, piemēram, par aizdevumiem, noguldījumiem, vērtspapīriem. Aili 

neaizpilda, ja saņemta līdzdalība, pārējie finanšu ieguldījumi; 

3 – skaitlisko izmaiņu aprēķins; 

4 – norāda saņemtās rezerves (ja finanšu ieguldījuma vērtības izmaiņas iepriekš atzītas rezervēs). 

5 – norāda nodoto aktīva pamatsummu (naudas summu, kas ir aizdota vai ieguldīta, un no kuras tiek 

aprēķināti procenti); 
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6 – norāda nodotos uzkrātos procentus, piemēram, par aizdevumiem, noguldījumiem, vērtspapīriem. Aili 

neaizpilda, ja nodota līdzdalība, pārējie finanšu ieguldījumi; 

7 – skaitlisko izmaiņu aprēķins; 

8 – norāda nodotās rezerves (ja finanšu ieguldījuma vērtības izmaiņas iepriekš atzītas rezervēs). 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

 [AUTO SUM] konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto 

iestāžu datiem. Ja ir nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā 

iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī “Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar 

veikt; 

 savstarpējo darījumu/atlikumu konsolidācijai līmenī “Konsolidācija” var izmantot pogu 

“Konsolidēt”, kas nodrošina automātisku datu konsolidāciju sektoros S130111, S130121, 

S130141, S130151, S130161, S130171, S130311, S130321.  

1.3.VERT Izveidotais vērtības samazinājums avansa maksājumiem par ilgtermiņa finanšu 

ieguldījumiem 

Konta 

Nr. 

Konta 

nosaukums 

Metodes 

apraksts 

Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

25

% 

50

% 

75

% 

80

% 

100

% 

kopā 

(1.+2.+3. 

+4.+5.) 

25

% 

50

% 

75

% 

80

% 

100

% 

kopā 

(7.+8. 

+9.+10.+

11.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 xxxx 
 

Atbilstoši 

izpildes 

termiņa 

kavējuma 

dienām 

    
x 

 
    x  

xxxx  

Darījuma 

partnerim 

ierosināta 

maksātne

spēja 

            

xxxx  Cita             

Piemērs    

1388 

Vērtības 

samazināju

ms avansa 

maksājumie

m par 

ilgtermiņa 

finanšu 

ieguldīju-

miem 

Atbilstoši 

izpildes 

termiņa 

kavējuma 

dienām     

 

K 1388 

atlikums  
    

 

K 1388  

atlikums  

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda vērtības samazinājumu avansa maksājumiem sadalījumā pa metodēm un atbilstoši kavējuma 

termiņam. 

A, B – norāda vērtības samazinājuma konta numuru (1388) un konta nosaukumu (MK 87 1.pielikums); 

C – norāda vērtības samazinājuma metodes aprakstu (MK 87 188.p., 189.p.): 

 atbilstoši izpildes termiņa kavējuma dienām; 

 darījuma partnerim ierosināta maksātnespēja; 

 cita – apraksta pielietoto metodi, atbilstoši iekšējos normatīvajos aktos noteiktajai 

metodei. 
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1, 7 – norāda izveidoto vērtības samazinājumu 25 % apmērā no parādu vērtības, ja izpildes termiņš kavēts 

91 – 180 dienas (MK 87 189.1.p.); 

2, 8 – norāda izveidoto vērtības samazinājumu 50 % apmērā no parādu vērtības, ja izpildes termiņš kavēts 

181 – 270 dienas (MK 87 189.2.p.); 

3, 9 – norāda izveidoto vērtības samazinājumu 75 % apmērā no parādu vērtības, ja izpildes termiņš kavēts 

271 – 365 dienas (MK 87 189.3.p.); 

4, 10 – norāda izveidoto vērtības samazinājumu 80 % apmērā no parādu vērtības, ja izpildes termiņš kavēts 

ilgāk par 365 dienām (MK 87 189.4.p.); 

5, 11 – norāda pārskata perioda beigās/ sākumā izveidoto vērtības samazinājumu līdz 100 % apmērā no 

parādu vērtības (MK 87 188.p.); 

6, 12 – datu aprēķins. 

Piezīmes: 

Iestādes norāda informāciju, ka avansa maksājumi atbilstoši institucionālajiem sektoriem uzrādīti šī 

skaidrojuma 1.pielikumā (MK 652 115.49.p.). 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

1.3.IZGP Paskaidrojums par ailē "Kapitālsabiedrības dati – izmantotais gada pārskats/gads" 

norādītajiem datiem 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums 

Izmantotais gada pārskats  

 

Apraksts, kāpēc lietots atšķirīgs 

pārskata periods 

 no dd.mm.gggg. līdz dd.mm.gggg.  

A B1 B2 C 

    

Piemērs 2019.gada pārskatam 

SIA xxx 01.10.2018. 30.09.2019. 

Kapitālsabiedrībai apstiprinātais 

finanšu gads ir no 2018.gada 

1.oktobra līdz 2019.gada 

30.septembrim 

SIA xxx 01.01.2018. 31.12.2018. 

Kapitālsabiedrībai 2019.gada 

2.janvārī ir uzsākts likvidācijas 

process.  

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informācijas pamatojumu, ja uzrādītie kapitālsabiedrības dati nav pārskata gads. 

A – norāda Uzņēmumu reģistrā reģistrēto kapitālsabiedrības nosaukumu, nelietojot nosaukuma 

saīsinājumu; 

B – norāda periodu (no/līdz), kura kapitālsabiedrības gada pārskata dati tiek izmantoti; 

C – norāda aprakstu ar pamatojumu, kāpēc lietots atšķirīgs pārskata periods, nelietojot vārdu saīsinājumus. 
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Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt.  

1.3.VDPK Paskaidrojums par veiktajiem darījumiem un citām izmaiņām, kas notikušas laika posmā 

starp izmantotā kapitālsabiedrības finanšu pārskata datumu un datumu, kad finanšu pārskatu 

sagatavo kapitāldaļu turētājs 

Kapitālsabiedrības nosaukums Darījuma apraksts Summa 

A B 1 

   

Piemērs: 

SIA xxx 

Kapitāldaļu turētāja finanšu pārskata (bilances) datums 

ir 31.12.2019. un tā sagatavošanai ir izmantots 

kapitālsabiedrības finanšu pārskats, kura bilances 

datums ir 30.09.2019. Kapitālsabiedrība 15.12.2019. 

palielina pamatkapitālu (kapitāldaļu turētājs ieguldījis 

nekustamo īpašumu). Kapitāldaļu turētājs par šo 

darījumu koriģē ieguldījuma uzskaites vērtību. 

300 000 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par kapitālsabiedrības veiktajiem darījumiem un citām izmaiņām, kas notikušas 

laikposmā starp pēdējā pieejamā kapitālsabiedrības gada pārskata bilances datumu (norādīts 1.3.IZMK 

piezīmes F. ailē) un datumu, kad finanšu pārskatu sagatavo kapitāldaļu turētājs. 

A – norāda pilnu kapitālsabiedrības nosaukumu, nelietojot nosaukuma saīsinājumu; 

B – norāda aprakstu par būtiskiem kapitālsabiedrības darījumiem un izmaiņām kapitālsabiedrības finanšu 

stāvoklī laika posmā starp kapitāldaļu turētāja finanšu pārskata sagatavošanai izmantotā kapitālsabiedrības 

finanšu pārskata bilances datumu un kapitāldaļu turētāja finanšu pārskata bilances datumu; 

1 – norāda pilnu darījuma summu. Kapitāldaļu turētājs darījumu atbilstoši savai līdzdalības daļai iekļauj 

1.3.IZMK piezīmes 13. līdz 19.ailē. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt.  

1.3.BKPV Paskaidrojums par ieguldījumu biržās kotētās kapitālsabiedrībās patieso vērtību 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums 

Institucionālā 

sektora kods 

Pārskata perioda 

beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

Iepriekšējā pārskata perioda 

sākumā 

A B 1 2 3 

     

Piemērs: 

A/S xxx S11 00 00 1 359 222 1 355 123 1 350 234 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par biržās kotētu kapitālsabiedrību akciju patieso vērtību. 

A – norāda pilnu kapitālsabiedrību nosaukumu, nelietojot nosaukuma saīsinājumu; 
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B – norāda kapitālsabiedrības piederību institucionālam sektoram atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu 

klasifikācijas jomā (MK 1456), piemēram, S11 00 00; 

1, 2, 3 – norāda ieguldījumu/ akciju patieso vērtību biržās kotētās kapitālsabiedrībās, piemēram, 

31.12.2020./ 01.01.2020./01.01.2019. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

1.3.KNZD Cita informācija par kapitālsabiedrību proporcionāli līdzdalības daļai 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums 

Kapitālsabiedrības neatzītā zaudējumu 

daļa, ja kapitāla daļu turētājs pārstājis 

atzīt savu daļu kapitālsabiedrības 

zaudējumos Peļņas 

daļa 

Iespējamo 

saistību 

summa 

pārskata 

perioda 

beigās 

Ierobežojumi 

neatzītā zaudējumu 

daļa pārskata 

periodā 

kopējā neatzītā 

zaudējumu daļa 
apraksts summa 

A 1 2 3 4 B 5 

              

Piemērs: 

SIA xxx 4 000 4 000   

Kapitālsabiedrība tiek 

pakļauta maksātnespējas 

administratora kontrolei 

10 000 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par kapitālsabiedrības neatzīto zaudējumu daļu. Uzrāda informāciju tikai par tiem 

finanšu ieguldījumiem kapitālsabiedrībās, kurus uzskaita saskaņā ar pašu kapitāla metodi. 

A – norāda kapitālsabiedrības nosaukumu Uzņēmumu reģistrā, nelietojot nosaukuma saīsinājumu; 

1 – norāda neatzīto (uzkrāto) zaudējumu daļu pārskata periodā, kas pārsniedz budžeta iestādes līdzdalības 

uzskaites vērtību, piemēram, 2019.gadā līdzdalības uzskaites vērtība perioda sakumā 10 000 euro, 

zaudējumi (20 000) euro, budžeta iestādei pieder (40%) balstiesību (8000) euro, uzskaites vērtība perioda 

beigās 2 000 euro, 2020.gadā zaudējumi (15 000) euro budžeta iestādei pieder (40%) balstiesību (6000) 

euro, uzskaites vērtība perioda beigās 0, neatzītie (uzkrātie) zaudējumi (4000) euro, kurus norāda 1. ailē; 

2 – norāda kopējo uzkrāto zaudējumu daļu, kas pārsniedz budžeta iestādes līdzdalības uzskaites vērtību; 

3 – budžeta iestāde norāda savu proporcionālo kapitālsabiedrības peļņas daļu, kuru atzinusi 

kapitālsabiedrība un kura nepārsniedz budžeta iestādes iepriekšējos gados atzīto kapitālsabiedrības 

zaudējumu daļu; 

4 – budžeta iestāde norāda sava ieguldījuma daļu kapitālsabiedrības iespējamajās saistībās, kas radušās 

kopīgi ar pārējiem ieguldītājiem un/ vai iespējamās saistības, kas radušās tādēļ, ka ieguldītājs ir atsevišķi 

atbildīgs par visām vai daļu no kapitālsabiedrības saistībām; 

B, 5 – norāda jebkuru būtisku ierobežojumu veidu un apmēru, kas ietekmē kapitālsabiedrības spēju 

pārskaitīt naudas līdzekļus ieguldītājam dividenžu vai tamlīdzīgu maksājumu veidā, vai atmaksāt 

aizņēmumus vai avansus. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt.  
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1.3.PFIN Finanšu ieguldījumu starptautiskajās organizācijās izmaiņas  
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Starptautiskā 

Attīstības 

asociācija 

S22 

0000 
 

D 
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K 
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K 
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D 
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K 
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Aizpildīšanas apraksts: 

A – norāda konta numuru, piemēram, 1351, 1359, 2551, 2559 (MK 87 1.pielikums); 

B – norāda organizācijas nosaukumu; 

C – norāda organizācijas piederību institucionālam sektoram atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu 

klasifikācijas jomā, piemēram, S220000 (MK 1456); 

1, 10 – norāda ieguldījuma uzskaites vērtību; 

2, 11 – norāda ieguldījuma vērtības palielinājumu, piemēram, iemaksu veikšana Starptautiskās Attīstības 

asociācijā; 

3, 12 – norāda ieguldījuma samazinājumu, piemēram, ieguldījuma atmaksa no Starptautiskās Attīstības 

asociācijas; 

4, 13 – norāda līdzdalības pārvietošanu starp kontu grupām; 

5, 14 – norāda ieguldījuma vērtības izmaiņas, kas atzītas finanšu instrumentu patiesās vērtības rezervē 

(MK 87 387.1.p.); 
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6, 15 – norāda atzīto vērtības samazinājumu; 

7, 17 – norāda norakstīto (reversēto) vērtības samazinājumu; 

8, 17 – norāda valūtas kursa svārstības, kas atzītas pārskata perioda finanšu ieņēmumos vai izdevumos 

(MK 87 387.1.p.); 

9, 18 – skaitlisko izmaiņu aprēķins. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

1.3.CITA Cita informācija pārskatu lietotājiem 

Kontu 

gr. 
Kontu grupas nosaukums Apraksts 

Summ

a 

A B C 1 

xxx0 
   

Piemērs: 

1310 
Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību 

kapitālā 

Veikts avansa maksājums pamatkapitāla 

 palielināšanai xxx kapitālsabiedrībā. 

 Līdz pārskata perioda beigām 

 Uzņēmumu reģistrā nav reģistrētas 

 izmaiņas  xxx kapitālsabiedrības 

pamatkapitālā 

100 000 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda citu lietotājiem būtisku informāciju, kas varētu ietekmēt to lēmumu pieņemšanu. 

A – norāda kontu grupu un kontu grupas nosaukumu (kontu plāna trešo līmeni, piemēram, 1310) 

(MK 87 1.pielikums); 

C – apraksta darījuma būtību; 

1 – norāda darījuma vērtību pārskata periodā. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt.  
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1.4.piezīme “Ilgtermiņa prasības”  

1.4.BDAR Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas 

Kontu 

gr. 
Kontu grupas nosaukums 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata 

perioda sākumā 

Izmaiņas (+,-) 

euro % 

(1.–2.) (3./2.*100) 

A B 1 2 3 4 

xxx0 
     

 Būtisko darījumu apraksts Summa    

      

 Citu darījumu apraksts Summa    

      

 

Piemērs: 

1420 Pārējās ilgtermiņa prasības     

 Būtisko darījumu apraksts Summa    

 
Nekustamā īpašuma pārdošana uz 

nomaksu 
1 800 000    

 Citu darījumu apraksts Summa    

 
Pārskata gadā saņemta ilgtermiņa 

prasību atmaksa 
-2 500    

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par ilgtermiņa prasību izmaiņām starp pārskata gadu un iepriekšējo pārskata gadu un 

informāciju par būtiskiem darījumiem, kas ietekmē izmaiņas, un citiem darījumiem. 

A, B – kontu grupas numurs un kontu grupas nosaukums (kontu plāna trešais līmenis, piemēram, 1420) 

(MK 87 1.pielikums); 

1, 2 – bilances kontu grupas uzskaites (atlikusī) vērtība; 

3 – skaitlisko izmaiņu aprēķins; 

4 – procentuālo izmaiņu aprēķins; 

Būtisko darījumu apraksts – norāda informāciju par vismaz trīs, bet ne vairāk kā pieciem darījumiem, 

kas veido būtiskas kontu grupas izmaiņas. Ja pārskata periodā notikuši mazāk kā trīs darījumi, tad norāda 

attiecīgos darījumus (MK 652 112.1.p.); 

Citu darījumu apraksts – norāda informāciju par darījumiem, kas var ietekmēt pārskata lietotāja 

lēmuma pieņemšanu, pamatojoties uz sniegto informāciju, kā arī, lai labāk izprastu izmaiņu būtību 

(MK 652 112.2.p); 

Summa – norāda darījuma summu. Darījumus, kas samazina konta atlikumu, ievada ar (-) zīmi. 

ePārskatu piezīmes: 

 ailē “Izmaiņas” aprēķini tiek veikti automātiski atbilstoši sagatavotajai Bilancei; 

 būtisko darījumu sadaļa izveidojas tām kontu grupām, kuru izmaiņas sasniedz noteikto 

būtiskuma līmeni; 

 sadaļa citiem darījumiem, kas var ietekmēt lietotāja lēmumu pieņemšanu izveidojas 

visām kontu grupām, kurās ir dati.  
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1.4.VERT Izveidotais vērtības samazinājums ilgtermiņa prasībām  

Konta 

Nr. 

Konta 

nosaukums 

Metodes 

apraksts 

Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

25

% 

50

% 

75

% 

80

% 

100

% 

kopā 

(1.+2.+3. 

+4.+5.) 

25

% 

50

% 

75

% 

80

% 

100

% 

kopā 
(7.+8. 

+9.+10

.+11.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 xxxx 
 

Atbilstoši 

izpildes 

termiņa 

kavējuma 

dienām 

    
x 

 
    x  

xxxx  

Darījuma 

partnerim 

ierosināta 

maksātne

spēja 

            

xxxx  Cita             

Piemērs: 

1429 

Vērtības 

samazināju

ms pārējām 

ilgtermiņa 

prasībām 

Atbilstoši 

izpildes 

termiņa 

kavējuma 

dienām 

    

 

K 1429 

atlikums 
    

 
K 

1429 

atli-

kums 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda vērtības samazinājumu ilgtermiņa prasībām sadalījumā pa metodēm un atbilstoši kavējuma 

termiņam. 

Nodokļu administrējošā iestāde, piemēram, Valsts Ieņēmumu dienests, pašvaldības, sniedz informāciju par 

vērtības samazinājumu atbilstoši grupām pēc to apmaksas vai izpildes termiņa kavējuma pārskata perioda 

sākumā un pārskata perioda beigās. 

A, B – norāda vērtības samazinājuma konta numuru, piemēram, 1429, un konta nosaukumu 

(MK 87 1.pielikums); 

C – norāda vērtības samazinājuma metodes aprakstu (MK 87 188.p., 189.p.): 

 atbilstoši izpildes termiņa kavējuma dienām; 

 darījuma partnerim ierosināta maksātnespēja; 

 cita – apraksta pielietoto metodi, atbilstoši iekšējos normatīvajos aktos noteiktajai 

metodei. 

1, 7 – norāda izveidoto vērtības samazinājumu 25 % apmērā no parādu vērtības, ja izpildes termiņš kavēts 

91 – 180 dienas (MK 87 189.1.p.); 

2, 8 – norāda izveidoto vērtības samazinājumu 50 % apmērā no parādu vērtības, ja izpildes termiņš kavēts 

181 – 270 dienas (MK 87 189.2.p.); 

3, 9 – norāda izveidoto vērtības samazinājumu 75 % apmērā no parādu vērtības, ja izpildes termiņš kavēts 

271 – 365 dienas (MK 87 189.3.p.); 

4, 10 – norāda izveidoto vērtības samazinājumu 80 % apmērā no parādu vērtības, ja izpildes termiņš kavēts 

ilgāk par 365 dienām (MK 87 189.4.p.); 

5, 11 – norāda pārskata perioda beigās/ sākumā izveidoto vērtības samazinājumu līdz 100 % apmērā no 

parādu vērtības (MK 87 188.p.); 

6, 12 – datu aprēķins.  
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Piezīmes: 

Vērtības samazinājumu izvērtē, ja ir līguma izpildes termiņa kavējums, strīds par prasību atmaksu vai 

līguma izpildi, par kuru veikts avansa maksājums, darījuma partnera maksātnespēja, apmaksas vai izpildes 

termiņš kavēts vairāk kā 90 dienas. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

1.4.CITA Cita informācija pārskatu lietotājiem 

Kontu 

gr. 

Kontu grupas 

nosaukums 
Apraksts Summa 

A B C 1 

xxx0 
   

Piemērs: 

1420 

Pārējās 

ilgtermiņa 

prasības 

Noslēgtā pirkumu līguma ar fizisku personu par pašvaldības objektu 

atsavināšanu ilgtermiņa daļa 
2 000 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda citu lietotājiem būtisku informāciju par ilgtermiņa prasībām, kas varētu ietekmēt to lēmumu 

pieņemšanu. 

A, B – kontu grupas numurs un kontu grupas nosaukums (kontu plāna trešais līmenis, piemēram, 1410) 

(MK 87 1.pielikums); 

C – darījuma apraksts; 

1 – aprakstītā darījuma vērtība. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt.  
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1.5.piezīme “Ieguldījuma īpašumi”  

1.5.BDAR Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas 

Kontu 

gr. 
Kontu grupas nosaukums 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata 

perioda sākumā 

Izmaiņas (+,-) 

euro % 

(1.–2.) (3./2.*100) 

A B 1 2 3 4 

xxx0 
     

 Būtisko darījumu apraksts Summa    

      

 Citu darījumu apraksts Summa    

      

 

Piemērs: 

1510 Ieguldījuma īpašumi     

 Būtisko darījumu apraksts Summa    

 

Ieguldījuma īpašuma – būves 

Kr. Valdemāra ielā 9 , Rīgā ar 

kadastra Nr. 12345 iegāde 

500 000    

 

Būvi Kr. Valdemāra ielā 12, Rīgā  

pārklasificē no administratīvām 

vajadzībām izmantota īpašuma uz 

ieguldījuma īpašumu 

1 000 000    

 Citu darījumu apraksts Summa    

 

Būvi Peldu ielā 8, Rīgā pārklasificē no 

ieguldījuma īpašuma uz iestādes 

administratīvajām vajadzībām 

izmantotu īpašumu un iekļauj 

pamatlīdzekļu sastāvā 

-50 000    

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par ieguldījuma īpašumu izmaiņām starp pārskata gadu un iepriekšējo pārskata gadu 

un informāciju par būtiskiem darījumiem, kas ietekmē izmaiņas, un citiem darījumiem. 

A, B – kontu grupas numurs un kontu grupas nosaukums (kontu plāna trešais līmenis, piemēram, 1510) 

(MK 87 1.pielikums); 

1, 2 – bilances kontu grupas uzskaites (atlikusī) vērtība; 

3 – skaitlisko izmaiņu aprēķins; 

4 – procentuālo izmaiņu aprēķins; 

Būtisko darījumu apraksts – norāda informāciju par vismaz trīs, bet ne vairāk kā pieciem darījumiem, 

kas veido būtiskas kontu grupas izmaiņas. Ja pārskata periodā notikuši mazāk kā trīs darījumi, tad norāda 

attiecīgos darījumus (MK 652 112.1.p.); 

Citu darījumu apraksts – norāda informāciju par darījumiem, kas var ietekmēt pārskata lietotāja 

lēmuma pieņemšanu, pamatojoties uz sniegto informāciju, kā arī, lai labāk izprastu izmaiņu būtību 

(MK 652 112.2.p); 

Summa – norāda darījuma summu. Darījumus, kas samazina konta atlikumu, ievada ar (-) zīmi. 

ePārskatu piezīmes: 

 ailē “Izmaiņas” aprēķini tiek veikti automātiski atbilstoši sagatavotajai Bilancei; 
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 būtisko darījumu sadaļa izveidojas tām kontu grupām, kuru izmaiņas sasniedz noteikto 

būtiskuma līmeni; 

 sadaļa citiem darījumiem, kas var ietekmēt lietotāja lēmumu pieņemšanu izveidojas 

visām kontu grupām, kurās ir dati. 
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1.5.IZMK Izmaiņas bilances posteņa vērtībā 
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Iepriekšējā pārskata periodā 
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Piemērs: 

 

15xx 

 

 

 

 

 

 

 

 D 15xx D 15xx  

K 531x 

(iegāde) 

D 15xx  

K 8580 

(sākot-

nējā 
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D 15xx  

K 6000 
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Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda visas izmaiņas ieguldījuma īpašumu bilances posteņu vērtībā, neņemot vērā izmaiņu būtiskumu. 

A, B – norāda konta numuru četrās zīmēs, piemēram, 1511, 1512, 1519, un konta nosaukumu 

(MK 87 1.pielikums); 

1, 17 – norāda ieguldījuma īpašuma sākotnējo vērtību; 

2, 18 – norāda ieguldījuma īpašuma sākotnējās vērtības palielinājumu, piemēram, iegādi, sākotnējo 

atzīšanu, bez atlīdzības saņemtos, dāvinājumu veidā saņemtos ieguldījuma īpašumus un inventarizācijā 

konstatētos pārpalikumus; 

3, 19 – norāda ieguldījuma īpašuma sākotnējās vērtības izslēgšanu no uzskaites, piemēram, norakstīšanu, 

nodošanu vispārējās valdības sektora ietvaros, inventarizācijā konstatētos iztrūkumus; 

4, 8, 14, 20, 24, 30 – norāda ieguldījuma īpašuma sākotnējās vērtības, aprēķinātā nolietojuma un vērtības 

samazinājuma pārvietošanu starp kontiem piemēram, no pamatlīdzekļiem pārvietots uz ieguldījuma 

īpašumu, vai no ieguldījuma īpašuma pārvietots uz pamatlīdzekļiem vai krājumiem atsavināšanai, 

klasifikācijas maiņu; 

5, 10, 15, 16, 21, 26, 31, 32 – datu aprēķins; 

6, 11, 22, 27 – norāda ieguldījuma īpašumu nolietojuma un vērtības samazinājuma uzskaites vērtību 

attiecīgā pārskata perioda sākumā; 

7, 23 – norāda aprēķināto nolietojumu (tajā skaitā korekcijas par pārskata gadu), bez atlīdzības no vispārējās 

valdības struktūras saņemto ieguldījuma īpašumu nolietojumu; 

9, 25 – norāda nolietojuma norakstīšanu (MK 87 71.,154.p.); 

12, 28 – norāda aprēķināto vērtības samazinājumu (MK 87 117.p.); 

13, 29 – norāda iepriekšējos periodos atzītā vērtības samazinājuma norakstīšanu, piemēram, reversu 

(MK 87 145.p.) vai ieguldījuma īpašumu izslēgšanu no uzskaites; 

 

Piezīmes: 

Būtiskas iepriekšējo periodu kļūdu labojumus un darījumu klasifikācijas maiņu norāda ekonomiskajai 

būtībai atbilstošajā ailē, piemēram, ja iepriekšējos periodos nepareizi aprēķināts nolietojums, tad to norāda 

iepriekšējā pārskata perioda 7.ailē “aprēķināts nolietojums” norāda laboto (korekto) summu. Informāciju 

par būtiskiem iepriekšējā pārskata perioda kļūdu labojumiem sniedz V12. piezīmē. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”.  Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt.  
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1.5.VERT Izveidotais vērtības samazinājums avansa maksājumiem par ieguldījuma īpašumiem  

Konta 

Nr. 

Konta 

nosaukums 

Metodes 

apraksts 

Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

25

% 

50

% 

75

% 

80

% 

100

% 

kopā 

(1.+2.+3. 

+4.+5.) 

25

% 

50

% 

75

% 

80

% 

100

% 

kopā 

(7.+8. 

+9.+10.+

11.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 xxxx 
 

Atbilstoši 

izpildes 

termiņa 

kavējuma 

dienām 

    
x 

 
    x  

xxxx  

Darījuma 

partnerim 

ierosināta 

maksātne

spēja 

            

xxxx  Cita             

Piemērs:   

1588 

Vērtības 

samazināju

ms avansa 

maksājumie

m par 

ieguldījuma 

īpašumiem 

Atbilstoši 

izpildes 

termiņa 

kavējuma 

dienām 

    

 

K 1588 

atlikums  
    

 

K 1588  

atlikums  

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda vērtības samazinājumu avansa maksājumiem sadalījumā pa metodēm un atbilstoši kavējuma 

termiņam. 

A, B – norāda vērtības samazinājuma konta numuru (1588) un konta nosaukumu (MK 87 1.pielikums); 

C – norāda vērtības samazinājuma metodes aprakstu (MK 87 188.p., 189.p.): 

 atbilstoši izpildes termiņa kavējuma dienām; 

 darījuma partnerim ierosināta maksātnespēja; 

 cita – apraksta pielietoto metodi, atbilstoši iekšējos normatīvajos aktos noteiktajai 

metodei. 

1, 7 – norāda izveidoto vērtības samazinājumu 25 % apmērā no parādu vērtības, ja izpildes termiņš kavēts 

91 – 180 dienas (MK 87 189.1.p.); 

2, 8 – norāda izveidoto vērtības samazinājumu 50 % apmērā no parādu vērtības, ja izpildes termiņš kavēts 

181 – 270 dienas (MK 87 189.2.p.); 

3, 9 – norāda izveidoto vērtības samazinājumu 75 % apmērā no parādu vērtības, ja izpildes termiņš kavēts 

271 – 365 dienas (MK 87 189.3.p.); 

4, 10 – norāda izveidoto vērtības samazinājumu 80 % apmērā no parādu vērtības, ja izpildes termiņš kavēts 

ilgāk par 365 dienām (MK 87 189.4.p.); 

5, 11 – norāda pārskata perioda beigās/ sākumā izveidoto vērtības samazinājumu līdz 100 % apmērā no 

parādu vērtības (MK 87 188.p.); 

6, 12 – datu aprēķins.  
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Piezīmes: 

Iestādes norāda informāciju, ka avansa maksājumi atbilstoši institucionālajiem sektoriem uzrādīti šī 

skaidrojuma 1.pielikumā (MK 652 115.49.p.). 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

1.5.REOR Reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības saņemto un nodoto ieguldījuma īpašumu 

vērtība 

Kods 

Konta un 

institucionālā 

sektora 

nosaukums 

Saņemtie aktīvi pārskata periodā Nodotie aktīvi pārskata periodā 

sākotnējā 

vērtība 

nolietojums 

(-) 

uzskaites 

(atlikusī) 

vērtība (1.+2.) 

sākotnējā 

vērtība 

nolietoju

ms (-) 

uzskaites 

(atlikusī) 

vērtība 

(4.+5.) 

A B 1 2 3 4 5 6 

xxxx 
 

  
 

   

Sxxxxxx        

Piemērs:    

1512 Būves 
D 1521 

K 8410 
K 1591  

K 1512 

D 8420 
D 1591 

 

S130112 

Cita ministrija 

vai centrālā 

valsts iestāde 

   

   

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības saņemto un nodoto ieguldījuma īpašumu vērtības. Bez 

atlīdzības saņemtos/nodotos aktīvus norāda, ja darījums ir bijis tikai starp vispārējās valdības struktūrām 

(izņemot kapitālsabiedrības). 

Datus norāda pa kontiem un institucionālo sektoru S130000 pilnā apmērā (izņemot sektorus S130130, 

S130190 un S130330). 

A, B – norāda konta numuru četrās zīmēs (MK 87 1.pielikums), institucionālā sektora kodu (MK 1456) un 

rādītāju nosaukumu; 

1 – norāda bez atlīdzības saņemtā ieguldījuma īpašuma sākotnējo uzskaites vērtību aktīva saņemšanas 

dienā; 

2 – norāda bez atlīdzības saņemtā ieguldījuma īpašuma nolietojumu aktīva saņemšanas dienā; 

3 – datu aprēķins. 

4 – norāda nodotā ieguldījuma īpašuma sākotnējo vērtību aktīva izslēgšanas dienā; 

5 -– norāda nodotā ieguldījuma īpašuma nolietojumu aktīva izslēgšanas dienā; 

6 – datu aprēķins. 

Piezīmes: 

 ja ieguldījuma īpašumu saņem vai nodod iestādei, kas nav vispārējā valdības sektora 

iestāde (izņemot kapitālsabiedrības un ostu pārvaldes), tad 1.5.REOR piezīmi neaizpilda; 

 skaidrojuma aizpildīšanai var izmantot informāciju no ePārskatu salīdzināšanās perioda. 
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Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

 [AUTO SUM] konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto 

iestāžu datiem. Ja ir nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā 

iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī “Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar 

veikt; 

 savstarpējo darījumu/atlikumu konsolidācijai līmenī “Konsolidācija” var izmantot pogu 

“Konsolidēt”, kas nodrošina automātisku datu konsolidāciju sektoros S130111, S130121, 

S130141, S130151, S130161, S130171, S130311, S130321.  

1.5.VSAM Informācija par katru vērtības samazinājuma atzīšanu vai norakstīšanu 

Kontu 

gr. 

Kontu 

grupas 

nosaukums 

Ieguldījuma 

īpašuma 

apraksts 

Atzīšana vai 

norakstīšana 

Apstākļi un notikumi, 

kas izraisījuši vērtības 

samazinājuma atzīšanu 

vai norakstīšanu 

Aktīva atgūstamā 

vērtības 

noteikšanas 

metode 

Metodes, pēc 

kuras noteikta 

vērtība, apraksts 

A B C D E F G 

xxx0       

Piemērs: 

1510 
Ieguldījuma 

īpašumi 

Būve Kr. 

Valdemāra 

ielā Nr. X, 

Rīgā 

Kadastra 

Nr.1234567 

Atzīšana 

Budžeta iestādes 

darbībā notikušas vai 

tuvākajā laikā gaidāmas 

ilgtermiņa izmaiņas, kas 

negatīvi ietekmē aktīva 

paredzēto lietojumu 

Patiesā vērtība, no 

kuras atskaitīti 

atsavināšanas 

izdevumi 

Veikta tirgus 

izpēte 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par katru ieguldījuma īpašumu, kuram pārskata periodā atzīts vērtības samazinājums 

vai norakstīts iepriekšējā pārskata periodā atzītais vērtības samazinājums. Informāciju par vērtības 

samazinājumu avansa maksājumiem šajā piezīmē nenorāda. 

A, B – norāda kontu grupas numuru (kontu plāna trešais līmenis) un kontu grupas nosaukumu 

(MK 87 1.pielikums); 

C – norāda ieguldījuma īpašuma aprakstu, piemēram, Būve Kr. Valdemāra ielā Nr. X, Rīgā Kadastra 

Nr.1234567; 

D – norāda, vai veikta vērtības samazinājuma atzīšana vai norakstīšana; 

E – ja D ailē norādīts “Atzīšana”, tad E ailē norāda vērtības samazinājuma pazīmi (MK 87 117.p.): 

 pārskata periodā tehnoloģiskajā, tirgus, ekonomiskajā vai juridiskajā vidē, kurā darbojas 

budžeta iestāde, vai tirgos, kuros aktīvs tiek izmantots, ir notikušas izmaiņas, kas nelabvēlīgi 

ietekmē budžeta iestādi; 

 pārskata periodā ir vismaz par vienu procentu palielinājusies diskonta likme, kas lietota, 

lai aprēķinātu aktīva lietošanas vērtību; 

 aktīvs ir novecojis vai fiziski bojāts; 

 budžeta iestādes darbībā notikušas vai tuvākajā laikā gaidāmas ilgtermiņa izmaiņas, kas 

negatīvi ietekmē aktīva paredzēto lietojumu; 

 pieņemts lēmums apturēt aktīva izveidošanu pirms tā pabeigšanas vai nodošanas 

lietošanā (ekspluatācijā); 

 ar aktīvu saistīto budžetā paredzēto ienākošo un izejošo naudas plūsmu kopsummas vai 

budžeta izpildes rezultāta samazināšanās vismaz par 50 procentiem; 

 citas pazīmes, kas liecina par aktīva vērtības samazināšanos. 

E – ja D ailē norādīts “Norakstīšana”, E ailē norāda vērtības samazinājuma norakstīšanas pazīmi 

(MK 87 145.p.) vai norāda, ka ieguldījuma īpašums izslēgts no uzskaites: 
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 tehnoloģiskajā, tirgus, ekonomiskajā vai juridiskajā vidē, kurā darbojas budžeta iestāde, 

vai tirgū, kam ir piesaistīts konkrētais aktīvs, pārskata periodā ir notikušas vai tuvākajā laikā 

notiks izmaiņas, kas labvēlīgi ietekmē budžeta iestādi; 

 pārskata periodā ir vismaz par vienu procentu samazinājusies diskonta likme, kas lietota, 

lai aprēķinātu aktīva lietošanas vērtību; 

 pieņemts valdības vai pašvaldības lēmums, kas rada pozitīvas izmaiņas budžeta iestādes 

darbībā; 

 pārskata perioda laikā veikti aktīva uzlabojumi vai atjaunošana, lai uzlabotu tā darbību; 

 budžeta iestādes darbībā notikušas vai tuvākajā laikā gaidāmas ilgtermiņa izmaiņas, kas 

pozitīvi ietekmē aktīva paredzēto lietojumu; 

 pieņemts lēmums atsākt aktīva izveidi, kas iepriekš apturēta vai pārtraukta pirms tā 

pabeigšanas vai nodošanas lietošanā (ekspluatācijā); 

 aktīvs izslēgts no uzskaites; 

 ieraksta citu apstākli vai notikumu, kas nav minēts (MK 652) noteikumos. 

F – norāda atgūstamās vērtības noteikšanas metodi, izvēloties atbilstošo variantu, izņemot, ja ieguldījuma 

īpašums izslēgts no uzskaites: 

 patiesā vērtība, no kuras atskaitīti atsavināšanas izdevumi (MK 87 51.p.); 

 lietošanas vērtība (MK 87 127.p.). 

Ja aktīvs tiek izslēgts no uzskaites, F aili neaizpilda. 

G – ja F ailē norādīta patiesā vērtība, tad G ailē norāda, kā veikta patiesās vērtības noteikšana 

(MK 87 52.p.); 

G – ja F ailē norādīta lietošanas vērtība, tad G ailē norāda, kā veikta lietošanas vērtības noteikšana 

(MK 87 127.p.). 

Ja aktīvs tiek izslēgts no uzskaites, G aili neaizpilda. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt.  

1.5.IKAP Informācija par kapitālsabiedrību ieguldījumu valsts vai pašvaldības īpašumā 

Kontu gr. 
Kontu grupas 

nosaukums 

Kapitālsabiedrības ieguldījums Uzskaites vērtība 

pārskata periodā 
iepriekšējā 

pārskata periodā 

pārskata perioda 

beigās 

pārskata 

perioda sākumā 

A B 1 2 3 4 

xxx0      

Piemērs: 

1550 
Turējumā nodotie 

ieguldījuma īpašumi 
1 000 000 0 14 850 000 15 000 000 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par kontu grupā “1550 Turējumā nodotie ieguldījuma īpašumi” uzskaitītiem turējumā 

nodotiem valsts un pašvaldību aktīviem, kuros kapitālsabiedrība, tai skaitā ostu pārvalde, veikusi 

kapitālieguldījumus (finansējot tos no nomas maksām par aktīvu un citiem pašu ieņēmumiem), kas netiek 

kapitalizēti valsts un pašvaldību aktīvu vērtībā, piemēram, aktīva rekonstrukcija, renovācija. 

A, B – norāda kontu grupas numuru (kontu plāna trešais līmenis, piemēram, 1550) un kontu grupas 

nosaukumu (MK 87 1.pielikums); 

1, 2 – norāda kapitālsabiedrības veiktā ilgtermiņa ieguldījuma vērtību, piemēram, 1 000 00 euro; 
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3, 4 – norāda aktīva, kurā veikts kapitālsabiedrības ieguldījums, uzskaites (atlikušo) vērtību budžeta 

iestādes grāmatvedības uzskaitē, piemēram, turējumā nodota būve, 15 000 00 euro. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

1.5.CITA Cita informācija pārskatu lietotājiem 

Kontu gr. Kontu grupas nosaukums Apraksts Pārskata periodā 

Iepriekšējā 

pārskata 

periodā 

A B C 1 2 

xxx0 
   

 

Piemērs:     

1510 Ieguldījuma īpašumi Ēkas pārklasifikācija 50 000 0 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda citu lietotājiem būtisku informāciju par ieguldījuma īpašumiem, kas varētu ietekmēt to lēmumu 

pieņemšanu  

A, B – norāda kontu grupas numuru (kontu plāna trešais līmenis), kontu grupas nosaukumu 

(MK 87 1.pielikums); 

C – norāda darījuma aprakstu; 

1, 2 – norāda darījuma vērtību. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt.  
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1.6.piezīme “Bioloģiskie aktīvi lauksaimnieciskajai darbība i” 

1.6.BDAR Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas 

Kontu 

gr. 
Kontu grupas nosaukums 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata 

perioda sākumā 

Izmaiņas (+,-) 

euro % 

(1.–2.) (3./2.*100) 

A B 1 2 3 4 

xxx0 
     

 Būtisko darījumu apraksts Summa    

      

 Citu darījumu apraksts Summa    

      

 

Piemērs: 

1610 
Bioloģiskie aktīvi lauksaimnieciskajai 

darbībai 
    

 Būtisko darījumu apraksts Summa    

 Bez atlīdzības saņemta mežaudze  50 000    

 Atsavināta mežaudze  1 000 100    

 Citu darījumu apraksts Summa    

 
Inventarizācijas rezultātā ņemta 

uzskaitē mežaudze  
9 560    

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par ieguldījuma īpašumu izmaiņām starp pārskata gadu un iepriekšējo pārskata gadu 

un informāciju par būtiskiem darījumiem, kas ietekmē izmaiņas, un citiem darījumiem. 

A, B – kontu grupas numurs un kontu grupas nosaukums (kontu plāna trešais līmenis, piemēram, 1610) 

(MK 87 1.pielikums); 

1, 2 – bilances kontu grupas uzskaites (atlikusī) vērtība; 

3 – skaitlisko izmaiņu aprēķins; 

4 – procentuālo izmaiņu aprēķins; 

Būtisko darījumu apraksts – norāda informāciju par vismaz trīs, bet ne vairāk kā pieciem darījumiem, 

kas veido būtiskas kontu grupas izmaiņas. Ja pārskata periodā notikuši mazāk kā trīs darījumi, tad norāda 

attiecīgos darījumus (MK 652 112.1.p.); 

Citu darījumu apraksts – norāda informāciju par darījumiem, kas var ietekmēt pārskata lietotāja 

lēmuma pieņemšanu, pamatojoties uz sniegto informāciju, kā arī, lai labāk izprastu izmaiņu būtību 

(MK 652 112.2.p); 

Summa – norāda darījuma summu. Darījumus, kas samazina konta atlikumu, ievada ar (-) zīmi. 

ePārskatu piezīmes: 

 ailē “Izmaiņas” aprēķini tiek veikti automātiski atbilstoši sagatavotajai Bilancei; 

 būtisko darījumu sadaļa izveidojas tām kontu grupām, kuru izmaiņas sasniedz noteikto 

būtiskuma līmeni; 

 sadaļa citiem darījumiem, kas var ietekmēt lietotāja lēmumu pieņemšanu izveidojas 

visām kontu grupām, kurās ir dati. 
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1.6.IZMK Izmaiņas bilances posteņa vērtībā 

Konta Nr. 
Konta 

nosaukums 

Iepriekšējā pārskata periodā  

sākotnējā vērtība vērtības samazinājums (-) 
uzskaites 

vērtība 

pārskata 

perioda 

beigās  

pārskata 

perioda 

sākumā 

palielinājums (+) 

izslēgšana 

no 

uzskaites 

(–) 

pārvietošana 

(+,–) 

pārvērtēšana 

(+,-) 

pārskata 

perioda 

beigās 

perioda 

sākumā 

(–) 

atzīts (–) 
norakstīts 

(+) 

pārvietošana 

(+,–) 

pārskata 

perioda 

beigās 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Konta Nr. 
Konta 

nosaukums 

Pārskata periodā  

sākotnējā vērtība vērtības samazinājums (-) 
uzskaites 

vērtība 

pārskata 

perioda 

beigās  

pārskata 

perioda 

sākumā 

palielinājums (+) 

izslēgšana 

no 

uzskaites 

(–) 

pārvietošana 

(+,–) 

pārvērtēšana 

(+,-) 

pārskata 

perioda 

beigās 

perioda 

sākumā  

(–) 

atzīts  

(–) 

norakstīts 

(+) 

pārvietošana 

(+,–) 

pārskata 

perioda 

beigās 

A B 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Piemērs: 

16xx 
 

D1611, 

D1612, 

D1613  

Iegāde 

D 16xx  

K 531x  

 

Sākotnējā atzīšana 

D 16xx 

K 8580  

 

Saņemts ziedojums 

D 16xx 

K 6000  

 

Saņem bez 

atlīdzības 

D 16xx 

K 8410  

Ja rodas ieņēmumi 

(saņemts maiņas 

ceļā) 

D 16xx 

K 6000 

Norakstīša

na 

D 8611 

K 16xx  

 

Atsavināša

na 

D 2130 

K 16xx 

 

Nodots bez 

atlīdzības 

D 8420 

K 16xx  

 

Ja rodas 

izdevumi 

(nodots 

maiņas 

ceļā) 

D 7000 

K 16xx 

Pārvieto no 

pamatlīdzekļiem 

D 16xx 

K 12xx 

 

No avansiem 

D 161x 

K 1681  

 

Vērtības 

palielinājums 

D 16xx 

K 6000 

  

Vērtības 

samazinājums 

D 7000 

K 16xx 

 

 D1611, 

D1612, 

D1613 

    

 

       D 16xx  
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1681 

 D 1681 D 1681  

K 2620 

Izslēdz 

D 8631 

D 1688 

K 1681  

Pārvieto uz 

biol.akt. 

D 161x 

K 1681 

 

 

 K 1688 Atzīst 

D 8651 

K 1688  

 

Reverss 

D 1688 

K 8551 

 

 K 1688 D 1681 

mīnus 

K 1688 
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Aizpildīšanas apraksts: 

A, B – norāda konta numuru, piemēram, 1611, un konta nosaukumu (MK 87 1.pielikums); 

1, 13 – norāda bioloģisko aktīvu sākotnējo vērtību perioda sākumā; 

2, 14 – norāda vērtības palielinājumu, piemēram, iegāde, iekļauts bilancē līdz šim neuzskaitīts esošs aktīvs, 

saņemts ziedojums vai dāvinājums, saņemts bez atlīdzības, maiņas ceļā saņemts bioloģiskais aktīvs; 

3, 15 – norāda aktīvu izslēgšanu, piemēram, norakstīšana, atsavināšana, nodošana citai budžeta iestādei, 

izslēgšana no uzskaites, konstatējot bioloģiskā aktīva iznīcināšanu prettiesiskas darbības dēļ 

(MK 87 153.p.); 

4, 16 – norāda pārvietošanu starp kontiem, piemēram, pārvieto no bioloģiskajiem aktīviem, kuri pārskata 

perioda sākumā klasificēti pamatlīdzekļu kontu grupā, bet pārskata perioda beigās pārklasificēti bioloģisko 

aktīvu lauksaimnieciskai darbībai kontu grupā; 

5, 17 – norāda bioloģisko aktīvu pārvērtēšanas rezultātu (MK 87 79.p.); 

6, 18 – datu aprēķins – sākotnējās vērtības atlikums perioda beigās; 

7, 19 – norāda vērtības samazinājumu perioda sākumā; 

8, 20 – norāda vērtības samazinājuma atzīšanu; 

9, 21 – norāda vērtības samazinājuma izslēgšanu, vērtības samazinājuma reversu; 

10, 22 – norāda vērtības samazinājuma pārvietošanu, pārklasificējot aktīvu uz citu kontu grupu; 

11, 23 – datu aprēķins – vērtības samazinājums perioda beigās; 

12, 24 – datu aprēķins – bioloģisko aktīvu uzskaites (atlikusī) vērtība perioda beigās. 

Piezīmes: 

 būtiskas iepriekšējo periodu kļūdu labojumus un klasifikācijas maiņu norāda piezīmes 

sadaļā “Iepriekšējā pārskata periodā” ekonomiskajai būtībai atbilstošajā ailē, piemēram, ja 

iepriekšējā periodā mežaudze nav novērtēta Meža valsts reģistrā norādītajā pilnajā vērtībā, tad 

vērtības izmaiņas norāda iepriekšējā pārskata periodā 5.ailē “Pārvērtēšana”; 

 informāciju par būtiskiem iepriekšējā pārskata perioda kļūdu labojumiem sniedz V12. 

piezīmē. 

Piemērs: 

2019. gada inventarizācijā konstatēja, ka mežaudze iepriekšējā pārskata perioda beigās nav novērtēta Meža 

valsts reģistrā norādītajā pilnajā vērtībā. Meža valsts reģistrā norādītā mežaudzes pilnā vērtība  pārskata 

perioda beigās ir 100 000 euro, iepriekšējā pārskata perioda beigās – 80 000 euro. Mežaudze iestādes 

īpašumā ir kopš 2017. gada un tās bilances vērtība ir 70 000 euro.  

Grāmatvedības uzskaitē veic kļūdu labojumu un pārskatā sadaļā “Iepriekšējā pārskata periodā” ailē 

“Pārvērtēšana” norāda vērtības izmaiņas (palielinājumu 10 000 euro).  

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt.  
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Piemērs 1.6.IZMK aizpildīšanai (kļūdu labojuma norādīšanai): 

Konta 

Nr. 
Konta nosaukums 

Iepriekšējā pārskata periodā/ sākotnējā vērtība 

perioda 

sākumā 

palielinājums 

(+) 

izslēgšana 

no 

uzskaites 

(-) 

pārvietošana 

(+,-) 

pārvērtēšana 

(+,-) 
perioda beigās  

A B 1 2 3 4 5 6 

1611 
Mežaudzes 

lauksaimnieciskajai 

darbībai 
70 000    

10 000 (D 

1611; K 

3510 ) 

80 000 

 

Kont

a Nr. 
Konta nosaukums 

Pārskata periodā/ sākotnējā vērtība 

perioda 

sākumā 

palielinājums 

(+) 

izslēgšana no 

uzskaites (-) 

pārvieto-

šana  

(+,-) 

pārvērtēšana 

(+,-) 
perioda beigās  

A B 13 14 15 16 17 18 

1611 

Mežaudzes 

lauksaimnieciskaja

i darbībai 

80 000    

20 000 (D 

1611; K 

6000) 

100 000 
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1.6.VERT Izveidotais vērtības samazinājums avansa maksājumiem par bioloģiskajiem aktīviem  

Kon-

ta Nr. 

Konta 

nosaukums 

Meto-

des ap-

raksts 

Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

25

% 

50

% 

75

% 

80

% 

100

% 

kopā 

(1.+2.

+3. 

+4.+5

.) 

25

% 

50

% 

75

% 

80

% 

100

% 

ko-pā 

(7.+8

. 

+9.+1

0.+11

.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 xxxx 
 

Atbil-

stoši 

izpildes 

termiņa 

kavē-

juma 

dienām 

    
x 

 
    x  

xxxx  

Darīju

ma 

partne-

rim 

ierosi-

nāta 

maksāt

nespēja 

            

xxxx  Cita             

Piemērs: 

1688 

Vērtības 

samazinājums 

avansa 

maksājumiem 

par 
bioloģiskajiem 

aktīviem 

lauksaimniecisk
ajai darbībai 

Atbilsto

ši 

izpildes 

termiņa 

kavēju

ma 

dienām 

    

 

K 

1688 

atli-

kums  

    

 

K 

1688 

atli-

kums  

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda vērtības samazinājumu avansa maksājumiem sadalījumā pa metodēm un atbilstoši kavējuma 

termiņam. 

A, B – norāda vērtības samazinājuma konta numuru (1688) un konta nosaukumu (MK 87 1.pielikums); 

C – norāda vērtības samazinājuma metodes aprakstu (MK 87 188.p., 189.p.): 

 atbilstoši izpildes termiņa kavējuma dienām; 

 darījuma partnerim ierosināta maksātnespēja; 

 cita – apraksta pielietoto metodi, atbilstoši iekšējos normatīvajos aktos noteiktajai 

metodei. 

1, 7 – norāda izveidoto vērtības samazinājumu 25 % apmērā no parādu vērtības, ja izpildes termiņš kavēts 

91 – 180 dienas (MK 87 189.1.p.); 

2, 8 – norāda izveidoto vērtības samazinājumu 50 % apmērā no parādu vērtības, ja izpildes termiņš kavēts 

181 – 270 dienas (MK 87 189.2.p.); 

3, 9 – norāda izveidoto vērtības samazinājumu 75 % apmērā no parādu vērtības, ja izpildes termiņš kavēts 

271 – 365 dienas (MK 87 189.3.p.); 

4, 10 – norāda izveidoto vērtības samazinājumu 80 % apmērā no parādu vērtības, ja izpildes termiņš kavēts 

ilgāk par 365 dienām (MK 87 189.4.p.); 

5, 11 – norāda pārskata perioda beigās/ sākumā izveidoto vērtības samazinājumu līdz 100 % apmērā no 

parādu vērtības (MK 87 188.p.); 
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6, 12 – datu aprēķins. 

Piezīmes: 

Iestādes norāda informāciju, ka avansa maksājumi atbilstoši institucionālajiem sektoriem uzrādīti šī 

skaidrojuma 1.pielikumā (MK 652 115.49.p.). 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

1.6.REOR Reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības saņemto un nodoto bioloģisko aktīvu vērtība 

Kods 
Konta un institucionālā sektora 

nosaukums 

Saņemtie aktīvi (uzskaites 

vērtība) 

Nodotie aktīvi (uzskaites vērtība) 

pārskata periodā  
pārskata 

periodā 
 

A B 1  2  

xxxx 
  

   

Sxxxxxx      

Piemērs:   

1611 Mežaudzes lauksaimnieciskajai darbībai 
D 1611 

K 8410 
 

K 1611 

D 8410 
 

S130311 Sava pašvaldība     

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības saņemto un nodoto aktīvu vērtības. Bez atlīdzības 

saņemtos/nodotos aktīvus norāda, ja darījums ir bijis tikai starp vispārējās valdības struktūrām (izņemot 

kapitālsabiedrības). 

Datus norāda pa kontiem un institucionālo sektoru S130000 pilnā apmērā (izņemot sektorus S130130, 

S130190 un S130330). 

A, B – norāda konta numuru četrās zīmēs (MK 87 1.pielikums), institucionālā sektora kodu (MK 1456) un 

rādītāju nosaukumu; 

1 – norāda saņemtā aktīva uzskaites vērtību, kādā tas atzīts uzskaitē; 

2 – norāda nodotā aktīva uzskaites vērtību. 

Piezīmes: 

 aktīvu saņemšana/nodošana citām iestādēm, kas nav vispārējās valdības sektora iestādes, 

ir sākotnējā atzīšana/izslēgšana; 

 darījumi bez atlīdzības ietver arī budžeta iestāžu restrukturizāciju un likvidāciju 

(MK 87 15.p.).  

 Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

 [AUTO SUM] konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto 

iestāžu datiem. Ja ir nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā 

iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī “Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar 

veikt; 
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 savstarpējo darījumu/atlikumu konsolidācijai līmenī “Konsolidācija” var izmantot pogu 

“Konsolidēt”, kas nodrošina automātisku datu konsolidāciju sektoros S130111, S130121, 

S130141, S130151, S130161, S130171, S130311, S130321.  

1.6.CITA Cita informācija pārskatu lietotājiem 

Kontu gr. 
Kontu grupas 

nosaukums 
Apraksts Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata periodā 

A B C 1 2 

xxx0 
    

Piemērs: 

1610 

Bioloģiskie aktīvi 

lauksaimnieciskajai 

darbībai 

Mežaudzei 

(kadastra Nr. xxxx 

xxx xxxx) pārdotas 

cirsmas tiesības 

275 000 

 

0 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda citu lietotājiem būtisku informāciju par bioloģiskajiem aktīviem lauksaimnieciskajai darbībai, kas 

varētu ietekmēt to lēmumu pieņemšanu. 

A, B – norāda kontu grupas numuru (kontu plāna trešais līmenis, piemēram, 1610, 1680) un kontu grupas 

nosaukumu (MK 87 1.pielikums); 

C – norāda darījuma aprakstu; 

1, 2 – norāda darījuma vērtību. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt.  
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2.1.piezīme “Krājumi”    

2.1.BDAR Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas 

Kontu 

gr. 
Kontu grupas nosaukums 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

Izmaiņas (+,-) 

euro % 

(1.–2.) (3./2.*100) 

A B 1 2 3 4 

xx00 
     

 Būtisko darījumu apraksts Summa    

      

 Citu darījumu apraksts Summa    

      

 

Piemērs: 

2100 Krājumi     

 Būtisko darījumu apraksts Summa    

 
Iegādāti krājumi iestāžu darbības 

nodrošināšanai 
27 000    

 Citu darījumu apraksts Summa    

      

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par krājumu izmaiņām starp pārskata gadu un iepriekšējo pārskata gadu un informāciju 

par būtiskiem darījumiem, kas ietekmē izmaiņas, un citiem darījumiem. 

A, B – kontu grupas numurs un kontu grupas nosaukums (kontu plāna otrais līmenis, 2100) 

(MK 87 1.pielikums); 

1, 2 – bilances kontu grupas uzskaites (atlikusī) vērtība; 

3 – skaitlisko izmaiņu aprēķins; 

4 – procentuālo izmaiņu aprēķins; 

Būtisko darījumu apraksts – norāda informāciju par vismaz trīs, bet ne vairāk kā pieciem darījumiem, kas 

veido būtiskas kontu grupas izmaiņas. Ja pārskata periodā notikuši mazāk kā trīs darījumi, tad norāda 

attiecīgos darījumus (MK 652 112.1.p.); 

Citu darījumu apraksts – norāda informāciju par darījumiem, kas var ietekmēt pārskata lietotāja lēmuma 

pieņemšanu, pamatojoties uz sniegto informāciju, kā arī, lai labāk izprastu izmaiņu būtību 

(MK 652 112.2.p); 

Summa – norāda darījuma summu. Darījumus, kas samazina konta atlikumu, ievada ar (-) zīmi. 

ePārskatu piezīmes: 

 ailē “Izmaiņas” aprēķini tiek veikti automātiski atbilstoši sagatavotajai Bilancei; 

 būtisko darījumu sadaļa izveidojas tām kontu grupām, kuru izmaiņas sasniedz noteikto 

būtiskuma līmeni; 

 sadaļa citiem darījumiem, kas var ietekmēt lietotāja lēmumu pieņemšanu izveidojas visām 

kontu grupām, kurās ir dati. 
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2.1.IZMK Izmaiņas bilances posteņa vērtībā 

Kods 

Konta un 

metodes 

nosaukums 

Iepriekšējā pārskata periodā 

perioda 

sākumā 

palielinājums 

(+) 

izdevumos 

atzītā 

vērtība 

(-) 

vērtības 

samazinājuma 

izmaiņas pārvietošana 

(+,-) 

perioda 

beigās (1. 

līdz 6.ailes 

summa) 
atzīts 

(-) 

norakstīts 

(+) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

xxxx  
       

 

Kods 

Konta un 

metodes 

nosaukums 

Pārskata periodā 

perioda 

sākumā 

palielinā-

jums (+) 

izdevumos 

atzītā 

vērtība (-) 

vērtības samazinājuma 

izmaiņas pārvietošana 

(+,-) 

perioda 

beigās (8. 

līdz 

13.ailes 

summa) 

atzīts 

(-) 

norak- 

stīts (+) 

A B 8 9 10 11 12 13 14 

xxxx         

Piemērs: 

A B 8 9 10 11 12 13 14 

211x/ 

2120/ 

213x/ 

214x/ 

2150/ 

216x/ 

217x 

 D 2100 

mīnus  

K 2190 

Iegāde 

D21xx 

K531x 

Saņem bez 

atlīdzības 

no budžeta 

iestādes 

D 21xx 

K 8410 

 

Saņem 

dāvinājumu 

D 21xx 

K 6000 

 

Sākotnējā 

atzīšana 

D 21xx 

K 8570 

 

Izsniedz 

lietošanā, 

noraksta 

D 7000 

K 21xx 

 

Likvidē, 

izslēdz 

D 8611 

K 21xx 

 

Pārdod 

D 8612 

K 21xx 

 

Nodod bez 

atlīdzības 

citai 

budžeta 

iestādei 

D 8420 

K 21xx 

 

 

 

 

D 8652 

K 2190 
Reverss 

D 2190 

K 8552 

 

Norakstīti 

krājumi 

D 2190 

K 21xx 

Starp 

krājumu 

kontiem 

D 21xx 

K 21xx 

 

No 

pamatlīdzek-

ļiem 

D 21xx 

K 1xxx 

 

No avansa 

maksāju-

miem 

D 21xx 

K 53xx 

D 53xx 

K 2181 

D 2100 

mīnus  

K 2190 

21xx_N Neto 

pārdošanas 

vērtība 

 

 

 

 

 

 x x x x x  
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A B 8 9 10 11 12 13 14 

21xx_A Aizstāšanas 

izmaksas 

 x x x x x  

21xx_P Patiesā 

vērtība 

 

 x x x x x  

2181  D 2181 

mīnus  

K 2187 

Samaksāts 

avanss 

D 2181 

K 2600 

Norakstīts 

avanss 

D 8631 

K 2181 

Atzīts 

vērtī-

bas 

sama-

zinā-

jums 

D 

8651 

K 

2187 

 

Izslēgts 

iepriekš 

aprēķinātais 

vērtības 

samazinājums 

D 2187 

K 8551 

 

Norakstīts 

iepriekš 

atzītais 

avansa 

maksājums 

un vērtības 

samazinājums 

D 2187 

K 2181 

Saņemti 

krājumi par 

kuriem 

iepriekš 

veikts avansa 

maksājums 

D 21xx 

K 53xx 

D 53xx 

K 2181 

D 2181 

mīnus  

K 2187 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par visu krājumu izmaiņām, neņemot vērā būtiskumu. 

A – norāda konta numuru četrās zīmēs (MK 87 1.pielikums) un krājumu novērtēšanas metodes kodu; 

B – konta nosaukums un krājumu novērtēšanas metodes nosaukums (neto pārdošanas vērtība, aizstāšanas 

izmaksas, patiesā vērtība); 

1, 8 – norāda krājumu uzskaites vērtību sadalījumā pa kontiem un novērtēšanas metodēm; 

2, 9 – norāda krājumu vērtības palielinājumu, piemēram, krājumu iegādi, ražošanas pašizmaksu, 

inventarizācijas pārpalikumus, dāvinājuma veidā, maiņas ceļā un bez atlīdzības saņemtos krājumus; 

3, 10 – norāda izdevumos atzīto vērtību, piemēram, krājumu pārdošanu, nodošanu bez atlīdzības, nodošanu 

finanšu nomā, izlietošanu, likvidēšanu, inventarizācijas iztrūkumus, prettiesisku atsavināšanu, izdevumus, ja 

pašreizējās aizstāšanas izmaksas ir mazākas par iegādes maksu vai pašizmaksu (izņemot atsavināšanai 

paredzētajiem krājumiem un inventāram) (MK 87 217.p.), izdevumus, ja neto pārdošanas vērtība ir mazāka 

par iegādes vai pašizmaksas vērtību (tikai atsavināšanai paredzētajiem krājumiem (izņemot inventāru) 

(MK 87 220.p.); 

4, 11 – norāda atzīto vērtības samazinājumu ilgstoši lietojamajam inventāram (MK 87 213.p.); 

5, 12 – norāda norakstīto (iepriekš atzītā vērtības samazinājuma atcelšana) vērtības samazinājumu, 

izslēgšanu no uzskaites (MK 87 215.p.); 

6, 13 – norāda pārvietošanu, piemēram, starp krājumu kontiem, turējumā nodoto krājumu pārvietošanu uz 

attiecīgo krājumu kontu, atsavināšanai paredzēto ilgtermiņa ieguldījumu pārvietošanu uz krājumiem); 

7, 14 – datu aprēķins krājumu uzskaites vērtībai kontā. Norāda konta atlikumu sadalījumā pa novērtēšanas 

metodēm.  
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Piezīmes: 

 norāda krājuma vērtību pārskata perioda beigās pa novērtēšanas metodēm, kas piemērotas 

krājumu atlikuma pārvērtēšanai perioda beigās. (MK 87) krājumu atlikumu pārskata perioda 

beigās novērtē zemākajā vērtībā, salīdzinot uzskaites vērtību ar: 

- ilgstoši lietojamam inventāram – patieso vērtību (MK 87 212.p.); 

- pārdošanai paredzētiem krājumiem – neto pārdošanas vērtību (MK 87 219.p.); 

- pārējiem krājumiem – aizstāšanas izmaksām (MK 87 216.p.). 

Ja krājumu uzskaites vērtība ir zemāka par attiecīgi, patieso vērtību, neto pārdošanas vērtību vai aizstāšanas 

izmaksām, tad krājumu vērtību nekoriģē un šajā piezīmē norāda atbilstoši tai metodei, saskaņā ar kuru veikts 

izvērtējums. 

 saņemot krājumus no vispārējās valdības sektora iestādes, kuri uzskaitīti kontā 2170, tos 

norāda ekonomiskajai būtībai atbilstošajā kontā (MK 87 350.p.); 

 ja krājumus nodod bez atlīdzības, vērtības samazinājumu izslēdz uz ieņēmumiem (5.aile). 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

ePārskatu piezīmes: 

Piemērs 2.1.IZMK aizpildīšanai: 

Kods 
Konta un metodes 

nosaukums 

Pārskata periodā 

perioda 

sākumā 

palielinā-

jums (+) 

izdevu-

mos 

atzītā 

vērtība 

 (-) 

vērtības 

samazinājuma 

izmaiņas 
pārvieto-

šana 

(+,-) 

perioda 

beigās 

(8. līdz 

13.ailes 

sum-

ma) 

atzīts  

(-) 

norakstīts 

(+) 

A B 8 9 10 11 12 13 14 

2100 Krājumi 14 680 0 -1 830 0 0 0 12 850 

  2110 
Izejvielas un 

materiāli 
14 680 0 -1 830 0 0 0 12 850 

   2111 

Materiāli mācību, 

zinātniskiem un 

citiem mērķiem 

12 850 0 0 0 0 0 12 850 

2111_N 
Neto pārdošanas 

vērtība 
12 850 x x x x x 12 850 

2111_A 
Aizstāšanas 

izmaksas 
0 x x x x x 0 

  2111_P Patiesā vērtība 0 x x x x x 0 

2112 Pārtikas produkti 1 830 0 -1 830 0 0 0 0 

2112_N 
Neto pārdošanas 

vērtība 
0 x x x x x 0 

2112_A 
Aizstāšanas 

izmaksas 
1 830 x x x x x 0 

  2112_P Patiesā vērtība 0 x x x x x 0 
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2.1.APVS Apstākļu vai notikumu apraksts par to, kāpēc ir noteikts vērtības samazinājums 

Konta Nr. Konta nosaukums Apraksts 

A B C 

xxxx 
  

Piemērs: 

2161 Ilgstoši lietojams inventārs Konstatēti noliktavā esoša biroja krēsla bojājumi 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par apstākļiem, kāpēc ilgstoši lietojamajam inventāram ir noteikts vērtības 

samazinājums. 

A, B – norāda konta numuru četrās zīmēs un nosaukumu, konts 2161 “Ilgstoši lietojams inventārs 

(MK 87 450.p., 1.pielikums); 

C – norāda apstākļus, notikumus, iemeslus, kāpēc noteikts krājumu vērtības samazinājums ilgstoši 

lietojamajam inventāram. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt.  

2.1.IIKA Ilgtermiņa ieguldījumi un krājumi atsavināšanai  

Kods Nosaukums 
Uzskaites (atlikusī) vērtība 

pārskata perioda beigās pārskata perioda sākumā 

A B 1 2 

NI 
Nemateriālie 

ieguldījumi 
  

PL Pamatlīdzekļi 
  

BA Bioloģiskie aktīvi 
  

II Ieguldījuma īpašumi   

KR Krājumi 
  

Piemērs: 

NI 
Nemateriālie 

ieguldījumi 

D 2132 atlikums (kas attiecas uz 

nemateriālajiem ieguldījumiem) 

D 2134 atlikums (kas attiecas uz turējumā 

nodotajiem nemateriālajiem ieguldījumiem) 

D 2132 atlikums (kas attiecas uz 

nemateriālajiem ieguldījumiem) 

D 2134 atlikums (kas attiecas uz turējumā 

nodotajiem nemateriālajiem 

ieguldījumiem) 

PL Pamatlīdzekļi 

D 2132 atlikums (kas attiecas uz 

pamatlīdzekļiem) 

D2134 atlikums (kas attiecas uz turējumā 

nodotajiem pamatlīdzekļiem) 

D 2132 atlikums (kas attiecas uz 

pamatlīdzekļiem) 

D 2134 atlikums (kas attiecas uz turējumā 

nodotajiem pamatlīdzekļiem) 

BA Bioloģiskie aktīvi 

D 2132 atlikums (kas attiecas uz 

bioloģiskajiem aktīviem) 

D2134 atlikums (kas attiecas uz turējumā 

nodotajiem bioloģiskajiem aktīviem) 

D 2132 atlikums (kas attiecas uz 

bioloģiskajiem aktīviem) 

D 2134 atlikums (kas attiecas uz turējumā 

nodotajiem bioloģiskajiem aktīviem) 

II Ieguldījuma īpašumi 

D 2132 atlikums (kas attiecas uz 

ieguldījuma īpašumiem) 

D 2134 atlikums (kas attiecas uz turējumā 

nodotajiem ieguldījuma īpašumiem) 

D 2132 atlikums (kas attiecas uz 

ieguldījuma īpašumiem) 

D 2134 atlikums (kas attiecas uz turējumā 

nodotajiem ieguldījuma īpašumiem) 
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A B 1 2 

KR Krājumi 

D 2132 atlikums (kas attiecas uz krājumiem) 

D 2134 atlikums (kas attiecas uz turējumā 

nodotajiem krājumiem) 

D 2132 atlikums (kas attiecas uz 

krājumiem) 

D 2134 atlikums (kas attiecas uz turējumā 

nodotajiem krājumiem) 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par kontā 2132 “Krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai” un 2134” Turējumā 

nodotie valsts un pašvaldību krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai” uzskaitītajiem aktīviem. 

A, B – norāda uzskaitīto aktīvu ekonomiskai būtībai atbilstošo ilgtermiņa ieguldījumu, krājumu kodu un 

nosaukumu; 

1, 2 – norāda atsavināšanai paredzēto ilgtermiņa ieguldījumu un krājumu uzskaites (atlikušo) vērtību. 

Piezīmes: 

Atsavināšanai paredzētos finanšu ieguldījumus norāda kontu grupā “2500 Īstermiņa finanšu ieguldījumi”. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

2.1.VERT Izveidotais vērtības samazinājums avansa maksājumiem par krājumiem  

Konta 

Nr. 

Konta 

nosaukums 

Metodes 

apraksts 

Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

25

% 

50

% 

75

% 

80

% 

100

% 

kopā 

(1.+2.+3. 

+4.+5.) 

25

% 

50

% 

75

% 

80

% 

100

% 

kopā 

(7.+8. 

+9.+10.+

11.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 xxxx 
 

Atbilstoši 

izpildes 

termiņa 

kavējuma 

dienām 

    
x 

 
    x  

xxxx  

Darījuma 

partnerim 

ierosināta 

maksātne

spēja 

            

xxxx  Cita             

Piemērs: 

2187 

Vērtības 

samazināju

ms avansa 

maksājumie

m par 

krājumiem 

Atbilstoši 

izpildes 

termiņa 

kavējuma 

dienām 

    

 

K 2187 

atlikums  
    

 

K 2187  

atlikums  
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Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda vērtības samazinājumu avansa maksājumiem sadalījumā pa metodēm un atbilstoši kavējuma 

termiņam. 

A, B – norāda vērtības samazinājuma konta numuru (2187) un konta nosaukumu (MK 87 1.pielikums); 

C – norāda vērtības samazinājuma metodes aprakstu (MK 87 188.p., 189.p.): 

 atbilstoši izpildes termiņa kavējuma dienām; 

 darījuma partnerim ierosināta maksātnespēja; 

 cita – apraksta pielietoto metodi, atbilstoši iekšējos normatīvajos aktos noteiktajai 

metodei. 

1, 7 – norāda izveidoto vērtības samazinājumu 25 % apmērā no parādu vērtības, ja izpildes termiņš kavēts 

91 – 180 dienas (MK 87 189.1.p.); 

2, 8 – norāda izveidoto vērtības samazinājumu 50 % apmērā no parādu vērtības, ja izpildes termiņš kavēts 

181 – 270 dienas (MK 87 189.2.p.); 

3, 9 – norāda izveidoto vērtības samazinājumu 75 % apmērā no parādu vērtības, ja izpildes termiņš kavēts 

271 – 365 dienas (MK 87 189.3.p.); 

4, 10 – norāda izveidoto vērtības samazinājumu 80 % apmērā no parādu vērtības, ja izpildes termiņš kavēts 

ilgāk par 365 dienām (MK 87 189.4.p.); 

5, 11 – norāda pārskata perioda beigās/ sākumā izveidoto vērtības samazinājumu līdz 100 % apmērā no 

parādu vērtības (MK 87 188.p.); 

6, 12 – datu aprēķins. 

Piezīmes: 

Vērtības samazinājumu izvērtē, ja ir līguma izpildes termiņa kavējums, strīds par prasību atmaksu vai līguma 

izpildi, par kuru veikts avansa maksājums, darījuma partnera maksātnespēja, apmaksas vai izpildes termiņš 

kavēts vairāk nekā 90 dienas. 

Iestādes norāda informāciju, ka avansa maksājumi atbilstoši institucionālajiem sektoriem uzrādīti šī 

skaidrojuma 1.pielikumā (MK 652 115.49.p.). 

Piemēram, informācija par avansa maksājumu gada sākuma un beigu uzskaites vērtību atbilstoši 

institucionālajiem sektoriem uzrādīta šī skaidrojuma pielikumā “Informācija par aktīviem atbilstoši 

institucionālajiem sektoriem”. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

2.1.REOR Pārskata perioda reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības saņemto un nodoto krājumu 

vērtība  

Kods Konta un institucionālā sektora nosaukums 

Saņemtie aktīvi 

(uzskaites vērtība) 

pārskata periodā 

Nodotie aktīvi (uzskaites 

vērtība) pārskata periodā 

A B 1 2 

xxxx 
  

 

Sxxxxxx    

Piemērs:    

2111 Materiāli mācību, zinātniskiem un citiem mērķiem D 2111, K 8410 D 8420; K 2111 

S130311 Sava pašvaldība   
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Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības saņemto un nodoto aktīvu vērtības. Bez atlīdzības 

saņemtos un nodotos aktīvus norāda, ja darījums ir bijis tikai starp vispārējās valdības struktūrām (izņemot 

kapitālsabiedrības). 

Datus norāda pa kontiem un institucionālo sektoru S130000 pilnā apmērā (izņemot sektorus S130130, 

S130190 un S130330). 

A, B – norāda konta numuru četrās zīmēs (MK 87 1.pielikums), institucionālā sektora kodu (MK 1456) un 

rādītāju nosaukumu; 

1 – norāda bez atlīdzības saņemtā aktīva sākotnējo vērtību aktīva saņemšanas dienā; 

2 – norāda bez atlīdzības nodotā aktīva sākotnējo vērtību aktīva izslēgšanas dienā. 

Piezīmes: 

 ja krājumu saņem vai nodod iestādei, kas nav vispārējā valdības sektora iestāde (izņemot 

kapitālsabiedrības), tad piezīmi 2.1.REOR neaizpilda; 
 skaidrojuma aizpildīšanai var izmantot informāciju no ePārskatu salīdzināšanās perioda. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

 [AUTO SUM] konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto 

iestāžu datiem. Ja ir nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā 

iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī “Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar 

veikt; 

 savstarpējo darījumu/atlikumu konsolidācijai līmenī “Konsolidācija” var izmantot pogu 

“Konsolidēt”, kas nodrošina automātisku datu konsolidāciju sektoros S130111, S130121, 

S130141, S130151, S130161, S130171, S130311, S130321.  

2.1.CITA informācija pārskatu lietotājiem 

Kontu 

gr. 
Kontu grupas nosaukums Apraksts 

Pārska

ta 

period

ā 

Iepriekš

ējā 

pārskata 

periodā 

A B C 1 2 

xxx0 
    

Piemērs: 

2130 
Gatavie ražojumi, pasūtījumi un krājumi 

atsavināšanai  

Bērnu sagatavotie ziemassvētku eglīšu 

koka rotājumi 

 (tirdzniecībai Ziemassvētku tirdziņā) 

200 0 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda citu lietotājiem būtisku informāciju par krājumiem, kas varētu ietekmēt to lēmumu pieņemšanu; 

A, B – norāda kontu grupas numuru (kontu plāna trešais līmenis, konts 2130) un nosaukumu 

(MK 87 1.pielikums); 

C – apraksta darījuma būtību; 

1, 2 – norāda darījuma vērtību. 
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Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt.  
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2.3.piezīme “Īstermiņa prasības”  

2.3.BDAR Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas 

Kontu 

gr. 
Kontu grupas nosaukums 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

Izmaiņas (+,-) 

euro % 

(1.–2.) (3./2.*100) 

A B 1 2 3 4 

xx00 
     

 Būtisko darījumu apraksts Summa    

      

 Citu darījumu apraksts Summa    

      

 

Piemērs: 

2300 Īstermiņa prasības     

 Būtisko darījumu apraksts Summa    

 

Norēķini par pirmsskolas izglītības 

iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem par ēdināšanu un 

interešu pulciņu apmeklējumu pārskata 

gada decembrī 

22 000    

 Parādu piedziņai nodotie debitori 36 000    

 
Saņemta no darbinieka izlietotā avansa 

atskaite par iegādātiem materiāliem 
-15 000    

 Citu darījumu apraksts Summa    

      

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par īstermiņa prasību izmaiņām starp pārskata gadu un iepriekšējo pārskata gadu un 

informāciju par būtiskiem darījumiem, kas ietekmē izmaiņas, un citiem darījumiem. 

A, B – kontu grupas numurs un kontu grupas nosaukums (kontu plāna otrais līmenis, 2300) 

(MK 87 1.pielikums); 

1, 2 – bilances kontu grupas uzskaites (atlikusī) vērtība; 

3 – skaitlisko izmaiņu aprēķins; 

4 – procentuālo izmaiņu aprēķins; 

Būtisko darījumu apraksts – norāda informāciju par vismaz trīs, bet ne vairāk kā pieciem darījumiem, kas 

veido būtiskas kontu grupas izmaiņas. Ja pārskata periodā notikuši mazāk kā trīs darījumi, tad norāda 

attiecīgos darījumus (MK 652 112.1.p.); 

Citu darījumu apraksts – norāda informāciju par darījumiem, kas var ietekmēt pārskata lietotāja lēmuma 

pieņemšanu, pamatojoties uz sniegto informāciju, kā arī, lai labāk izprastu izmaiņu būtību 

(MK 652 112.2.p); 

Summa – norāda darījuma summu. Darījumus, kas samazina konta atlikumu, ievada ar (-) zīmi. 
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ePārskatu piezīmes: 

 ailē “Izmaiņas” aprēķini tiek veikti automātiski atbilstoši sagatavotajai Bilancei; 

 būtisko darījumu sadaļa izveidojas tām kontu grupām, kuru izmaiņas sasniedz noteikto 

būtiskuma līmeni; 

 sadaļa citiem darījumiem, kas var ietekmēt lietotāja lēmumu pieņemšanu izveidojas visām 

kontu grupām, kurās ir dati. 

2.3.VERT Izveidotais vērtības samazinājums īstermiņa prasībām  

Konta 

Nr. 

Konta 

nosaukums 

Metodes 

apraksts 

Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

25

% 

50

% 

75

% 

80

% 

100

% 

kopā 

(1.+2.+3. 

+4.+5.) 

25

% 

50

% 

75

% 

80

% 

100

% 

kopā 

(7.+8. 

+9.+10.+

11.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 xxxx 
 

Atbilstoši 

izpildes 

termiņa 

kavējuma 

dienām 

    
x 

 
    x  

xxxx  

Darījuma 

partnerim 

ierosināta 

maksātne

spēja 

            

xxxx  Cita             

Piemērs: 

2318 

Vērtības 

samazināju

ms 

prasībām 

pret 

pircējiem 

un pasūtītā-

jiem 

Atbilstoši 

izpildes 

termiņa 

kavējuma 

dienām 
    

 

K 2318 

atlikums  
    

 

K 2318  

atlikums  

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda vērtības samazinājumu īstermiņa prasībām sadalījumā pa metodēm un atbilstoši kavējuma termiņam. 

Informāciju uzrāda arī nodokļu administrējošā iestāde, piemēram, Valsts ieņēmumu dienests, pašvaldības, 

par vērtības samazinājumu sadalījumā pa metodēm par budžeta iestāžu administrētajiem nodokļiem, 

nodevām un citiem maksājumiem budžetos. 

A, B – norāda vērtības samazinājuma konta numuru, piemēram, 2318, konta nosaukumu 

(MK 87 1.pielikums); 

C – norāda vērtības samazinājuma metodes aprakstu (MK 87 188.p., 189.p.): 

 atbilstoši izpildes termiņa kavējuma dienām; 

 darījuma partnerim ierosināta maksātnespēja; 

 cita – apraksta pielietoto metodi, atbilstoši iekšējos normatīvajos aktos noteiktajai 

metodei. 

1, 7 – norāda izveidoto vērtības samazinājumu 25 % apmērā no parādu vērtības, ja izpildes termiņš kavēts 

91 – 180 dienas (MK 87 189.1.p.); 

2, 8 – norāda izveidoto vērtības samazinājumu 50 % apmērā no parādu vērtības, ja izpildes termiņš kavēts 

181 – 270 dienas (MK 87 189.2.p.); 
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3, 9 – norāda izveidoto vērtības samazinājumu 75 % apmērā no parādu vērtības, ja izpildes termiņš kavēts 

271 – 365 dienas (MK 87 189.3.p.); 

4, 10 – norāda izveidoto vērtības samazinājumu 80 % apmērā no parādu vērtības, ja izpildes termiņš kavēts 

ilgāk par 365 dienām (MK 87 189.4.p.); 

5, 11 – norāda pārskata perioda beigās/ sākumā izveidoto vērtības samazinājumu līdz 100 % apmērā no 

parādu vērtības (MK 87 188.p.); 

6, 12 – datu aprēķins. 

Piezīmes: 

Iestādes norāda informāciju, ka prasības atbilstoši institucionālajiem sektoriem uzrādītas šī skaidrojuma 

1.pielikumā (MK 652 115.49.p.). 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt.  

2.3.NODB Nekustamā īpašuma nodokļa prasību sadalījums atbilstoši kavējuma termiņiem 

Kods Nodokļa nosaukums 

Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

līdz 1 

ga-

dam 

1 – 2 

gadi 

3 – 5 

gadi 

vairāk 

nekā 5 

gadi 

līdz 1 

ga-

dam 

1 – 2 

gadi 

3 – 5 

gadi 

vairāk 

nekā 5 

gadi 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

ZEM 
Nekustamā īpašuma nodoklis 

par zemi 
       

 

EKA 
Nekustamā īpašuma nodoklis 

par ēkām un būvēm 
       

 

MAJ 
Nekustamā īpašuma nodoklis 

par mājokļiem 
       

 

Aizpildīšanas apraksts: 

Pašvaldības norāda nekustamā īpašuma nodokļa bruto prasību (neatskaitot izveidoto vērtības samazinājumu) 

sadalījumu atbilstoši kavējuma termiņiem (t.s. tās prasībām, kurām noteikti atmaksas termiņu pagarinājumi). 

A, B – norāda nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) kods un nosaukums (Likuma par Nekustamā īpašuma 

nodokli 3.pants); 

1, 5 – norāda NĪN bruto prasības ar termiņu līdz 1 gadam; 

2, 6 – norāda NĪN bruto prasības ar termiņu 1 – 2 gadi; 

3, 7 – norāda NĪN bruto prasības ar termiņu 3 – 5 gadi; 

4, 8 – norāda NĪN bruto prasības ar termiņu vairāk nekā 5 gadi. 

Piezīmes: 

Aizpilda tikai pašvaldības par kontu grupā 1400 un kontu grupā 2300 uzskaitītajām nodokļu prasībām par 

2023.gadu. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 
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2.3.NATV Piešķirtie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi  

Kods 

Ieņēmumu 

klasifikācijas koda 

nosaukums 

Atvieglojuma veids/ apraksts 
Pārskata 

periodā 

Iepriekšējā pārskata 

periodā 

A B C 1 2 

xx.x.x.0.  
  

 

Piemērs: 

4.1.1.0. 
Nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi 

Atvieglojumi lauksaimnieciskās 

darbības veicējiem 

D 6000 

K 234x 
500 

4.1.1.0. 
Nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi 

Par latvāņu iznīcināšanu saskaņā ar 

novada domes saistošiem 

noteikumiem "Par nekustamā 

īpašuma nodokļa maksājumu 

atvieglojumu piešķiršanu” 

D 6000 

K 234x 
0 

Aizpildīšanas apraksts: 

Pašvaldības norāda informāciju par nodokļu piešķirtajiem atvieglojumiem. 

A, B – norāda EKK numuru un nosaukumu, piemēram, 4.1.1.0 Nekustamais īpašuma nodoklis par zemi 

(MK 1032); 

C – norāda atvieglojuma veidu/aprakstu – izvēlas veidu: 

 atbilstoši likumā paredzētajam atvieglojuma veidam; 

 cits – atbilstoši iestādes saistošajos noteikumos noteiktajam atvieglojumam. 

1 – norāda atvieglojuma summu, kas piešķirta pārskata periodā; 

2 – norāda atvieglojuma summu, kas piešķirta iepriekšējā pārskata periodā. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

2.3.CITA Cita informācija pārskatu lietotājiem 

Kontu gr. Kontu grupas nosaukums Apraksts Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata periodā 

A B C 1 2 

xxx0 
    

Piemērs: 

2340 

Prasības par nodokļiem, 

nodevām un citiem 

maksājumiem budžetos 

Prasības par 

iedzīvotāju 

ienākuma nodokli 

no Valsts kases 

sadales konta 

pārskata gadā 

(ieskaitīts 

pašvaldības 

kontā nākamā 

gada 2.janvārī) 

16 000 

 

 

 

0 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda citu lietotājiem būtisku informāciju par īstermiņa prasībām, kas varētu ietekmēt to lēmumu 

pieņemšanu. 

A, B – norāda kontu grupas numuru (kontu plāna trešais līmenis, piemēram, 2340) un kontu grupas 

nosaukumu (MK 87 1.pielikums); 
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C – norāda darījuma aprakstu; 

1, 2 – norāda darījuma summu. Darījumus, kas samazina konta atlikumu, ievada ar (-) zīmi.  

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt.  
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2.4.piezīme “Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi par pakalpojumiem un  

projektiem”   

2.4.BDAR Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas 

Kontu 

gr. 
Kontu grupas nosaukums 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

Izmaiņas (+,-) 

euro % 

(1.–2.) (3./2.*100) 

A B 1 2 3 4 

xx00 
     

 Būtisko darījumu apraksts Summa    

      

 Citu darījumu apraksts Summa    

      

 

Piemērs: 

2400 

Nākamo periodu izdevumi un avansa 

maksājumi par pakalpojumiem un 

projektiem 

    

 Būtisko darījumu apraksts Summa    

 

Nākamo periodu izdevumi ārvalstu 

finanšu palīdzības un ES politikas 

instrumentu finansētajiem pasākumiem 

–Eiropas Savienības struktūrfondu 

projekts Nr. XXX “ ABC”.  

500 000    

 
Avansa maksājums par Eiropas 

Kopienas iniciatīvas fonda projektu 
1 000 000    

 

Avansā pārskaitītie transferti 62.00.00 

apakšprogrammas projekta “Atbalsts 

pēcdoktorantūras pētniecības 

īstenošanai” pētniecības pieteikumu 

īstenotājiem 

500 000    

 Citu darījumu apraksts Summa    

      

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par nākamo periodu izdevumu un avansa maksājumu par pakalpojumiem un projektiem 

izmaiņām starp pārskata gadu un iepriekšējo pārskata gadu un informāciju par būtiskiem darījumiem, kas 

ietekmē izmaiņas, un citiem darījumiem. 

A, B – kontu grupas numurs un kontu grupas nosaukums (kontu plāna otrais līmenis, 2400) 

(MK 87 1.pielikums); 

1, 2 – bilances kontu grupas uzskaites (atlikusī) vērtība; 

3 – skaitlisko izmaiņu aprēķins; 

4 – procentuālo izmaiņu aprēķins; 

Būtisko darījumu apraksts – norāda informāciju par vismaz trīs, bet ne vairāk kā pieciem darījumiem, kas 

veido būtiskas kontu grupas izmaiņas. Ja pārskata periodā notikuši mazāk kā trīs darījumi, tad norāda 

attiecīgos darījumus (MK 652 112.1.p.); 

Citu darījumu apraksts – norāda informāciju par darījumiem, kas var ietekmēt pārskata lietotāja lēmuma 

pieņemšanu, pamatojoties uz sniegto informāciju, kā arī, lai labāk izprastu izmaiņu būtību 

(MK 652 112.2.p); 
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Summa – norāda darījuma summu. Darījumus, kas samazina konta atlikumu, ievada ar (-) zīmi. 

ePārskatu piezīmes: 

 ailē “Izmaiņas” aprēķini tiek veikti automātiski atbilstoši sagatavotajai Bilancei; 

 būtisko darījumu sadaļa izveidojas tām kontu grupām, kuru izmaiņas sasniedz noteikto 

būtiskuma līmeni; 

 sadaļa citiem darījumiem, kas var ietekmēt lietotāja lēmumu pieņemšanu izveidojas visām 

kontu grupām, kurās ir dati. 

2.4.VERT Izveidotais vērtības samazinājums nākamo periodu izdevumiem  

Konta 

Nr. 

Konta 

nosaukums 

Metodes 

apraksts 

Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

25

% 

50

% 

75

% 

80

% 

100

% 

kopā 

(1.+2.+3. 

+4.+5.) 

25

% 

50

% 

75

% 

80

% 

100

% 

kopā 

(7.+8. 

+9.+10.+

11.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 xxxx 
 

Atbilstoši 

izpildes 

termiņa 

kavējuma 

dienām 

    
x 

 
    x  

xxxx  

Darījuma 

partnerim 

ierosināta 

maksātne

spēja 

            

xxxx  Cita             

Piemērs: 

2427 

Vērtības 

samazinā-

jums 

avansa 

maksāju-

miem par 

pakalpoju-

miem 

Darījuma  

partnerim  

ierosinā-

ta 

maksātne

spēja 

    

100 

000 

K 2427 

atlikums  
    

0 

K 2427  

atlikums  

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda vērtības samazinājumu sadalījumā pa metodēm un atbilstoši kavējuma termiņam. 

A, B – norāda vērtības samazinājuma konta numuru, piemēram, 2427, un konta nosaukumu 

(MK 87 1.pielikums); 

C – norāda vērtības samazinājuma metodes aprakstu (MK 87 188.p., 189.p.): 

 atbilstoši izpildes termiņa kavējuma dienām; 

 darījuma partnerim ierosināta maksātnespēja; 

 cita – apraksta pielietoto metodi, atbilstoši iekšējos normatīvajos aktos noteiktajai 

metodei. 

1, 7 – norāda izveidoto vērtības samazinājumu 25 % apmērā no parādu vērtības, ja izpildes termiņš kavēts 

91 – 180 dienas (MK 87 189.1.p.); 

2, 8 – norāda izveidoto vērtības samazinājumu 50 % apmērā no parādu vērtības, ja izpildes termiņš kavēts 

181 – 270 dienas (MK 87 189.2.p.); 

3,9 – norāda izveidoto vērtības samazinājumu 75 % apmērā no parādu vērtības, ja izpildes termiņš kavēts 

271 – 365 dienas (MK 87 189.3.p.); 
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4, 10 – norāda izveidoto vērtības samazinājumu 80 % apmērā no parādu vērtības, ja izpildes termiņš kavēts 

ilgāk par 365 dienām (MK 87 189.4.p.); 

5, 11 – norāda pārskata perioda beigās/ sākumā izveidoto vērtības samazinājumu līdz 100 % apmērā no 

parādu vērtības (MK 87 188.p.); 

6, 12 – datu aprēķins. 

Piezīmes: 

 iestādes norāda informāciju, ka avansa maksājumi atbilstoši institucionālajiem sektoriem 

uzrādīti šī skaidrojuma 1.pielikumā (MK 652 115.49.p.); 

 prasības, kuru apmaksas vai nosacījumu izpildes termiņš ir nokavēts 90 dienas un vairāk, 

sadala grupās pēc to apmaksas vai izpildes termiņa kavējuma un atbilstoši tām aprēķina vērtības 

samazinājuma apmēru (MK Nr.87 189.p.). Tiek uzrādīta informācija, ja piezīmē 2.4.VERT 

C ailē izvēlēts 1.metodes variants – atbilstoši izpildes termiņa kavējuma dienām. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

2.4.APDR Apdrošināšanas maksājumi pārskata perioda beigās 

Kods Nosaukums 

Bruto apjoms 

pārskata perioda beigās 
pārskata perioda 

sākumā 

A B 1 2 

NEDZ 
Par nedzīvības apdrošināšanas līgumiem (ēku, 

transportlīdzekļu, darbinieku u.c.) 
  

DZIV Par dzīvības apdrošināšanas līgumiem    

Piemērs: 

NEDZ 
Par nedzīvības apdrošināšanas līgumiem (ēku, 

transportlīdzekļu, darbinieku u.c.) 
D 2421;2429 D 2421;2429 

DZIV Par dzīvības apdrošināšanas līgumiem D 2421;2429 D 2421;2429 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda apdrošināšanas maksājumus bruto vērtībā no kura nav noņemts vērtības samazinājums. 

A, B – norāda kodu un darījuma aprakstu saskaņā ar noteikto klasifikāciju (MK 652 115.15.p.): 

 NEDZ – apdrošināšanas maksājumi par nedzīvības apdrošināšanas līgumiem, piemēram, 

nedzīvības apdrošināšanas līgumi, kuri ietver nelaimes gadījumu apdrošināšanu, veselības 

apdrošināšanu, transportlīdzekļu apdrošināšanu, transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanu, vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, īpašuma 

apdrošināšanu, kravu apdrošināšanu, kredītu un galvojumu apdrošināšanu, dažādu finansiālo 

zaudējumu apdrošināšanu, juridisko izdevumu apdrošināšanu; 

 DZIV – apdrošināšanas maksājumi par dzīvības apdrošināšanas līgumiem; 

1, 2 – norāda koda kopsummu. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 
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2.4.CITA Cita informācija pārskatu lietotājiem 

Kontu 

gr. 
Kontu grupas nosaukums Apraksts 

Pārskata 

periodā 

Iepriekšējā 

pārskata 

periodā 

A B C 1 2 

xxx0 
    

Piemērs: 

2420 

Avansa maksājumi par 

pakalpojumiem un citi nākamo 

periodu izdevumi  

Nākamo periodu izdevumi par  

datorprogrammu, licenču 

apkalpošanu un uzturēšanu 

500 000 

 

0 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda citu lietotājiem būtisku informāciju par nākamo periodu izdevumiem, kas varētu ietekmēt to lēmumu 

pieņemšanu; 

A, B – kontu grupas numurs (kontu plāna trešais līmenis, piemēram, konts 2420) un kontu grupas nosaukums 

(MK 87 1.pielikums); 

C – norāda darījuma būtību; 

1, 2 –norāda darījuma vērtību. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt.  
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2.5.piezīme “Īstermiņa finanšu ieguldījumi”  

2.5.BDAR Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas 

Kontu 

gr. 
Kontu grupas nosaukums 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

Izmaiņas (+,-) 

euro % 

(1.–2.) (3./2.*100) 

A B 1 2 3 4 

xx00 
     

 Būtisko darījumu apraksts Summa    

      

 Citu darījumu apraksts Summa    

      

 

Piemērs: 

2500 Īstermiņa finanšu ieguldījumi     

 Būtisko darījumu apraksts Summa    

 
Izsniegts īstermiņa aizdevums 

kapitālsabiedrībai xxx  
50 000    

 
Izslēgta no uzskaites atsavinātā 

līdzdalības daļa kapitālsabiedrībā xxx 
-1 500 000    

 Citu darījumu apraksts Summa    

 

Termiņnoguldījums komercbankā xxx, 

kura atlikušais termiņš ir mazāks par 

90 dienām  

10 000    

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par īstermiņa finanšu ieguldījumu izmaiņām starp pārskata gadu un iepriekšējo pārskata 

gadu un informāciju par būtiskiem darījumiem, kas ietekmē izmaiņas, un citiem darījumiem. 

A, B – kontu grupas numurs un kontu grupas nosaukums (kontu plāna otrais līmenis, 2500) 

(MK 87 1.pielikums); 

1, 2 – bilances kontu grupas uzskaites (atlikusī) vērtība; 

3 – skaitlisko izmaiņu aprēķins; 

4 – procentuālo izmaiņu aprēķins; 

Būtisko darījumu apraksts – norāda informāciju par vismaz trīs, bet ne vairāk kā pieciem darījumiem, kas 

veido būtiskas kontu grupas izmaiņas. Ja pārskata periodā notikuši mazāk kā trīs darījumi, tad norāda 

attiecīgos darījumus (MK 652 112.1.p.); 

Citu darījumu apraksts – norāda informāciju par darījumiem, kas var ietekmēt pārskata lietotāja lēmuma 

pieņemšanu, pamatojoties uz sniegto informāciju, kā arī, lai labāk izprastu izmaiņu būtību 

(MK 652 112.2.p); 

Summa – norāda darījuma summu. Darījumus, kas samazina konta atlikumu, ievada ar (-) zīmi. 

ePārskatu piezīmes: 

 ailē “Izmaiņas” aprēķini tiek veikti automātiski atbilstoši sagatavotajai Bilancei; 

 būtisko darījumu sadaļa izveidojas tām kontu grupām, kuru izmaiņas sasniedz noteikto 

būtiskuma līmeni; 

 sadaļa citiem darījumiem, kas var ietekmēt lietotāja lēmumu pieņemšanu izveidojas visām 

kontu grupām, kurās ir dati. 
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2.5.VERT Izveidotais vērtības samazinājums avansa maksājumiem par īstermiņa finanšu 

ieguldījumiem  

Konta 

Nr. 

Konta 

nosaukums 

Metodes 

apraksts 

Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

25

% 

50

% 

75

% 

80

% 

100

% 

kopā 

(1.+2.+3. 

+4.+5.) 

25

% 

50

% 

75

% 

80

% 

100

% 

kopā 
(7.+8. 
+9.+10

.+11.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 xxxx 
 

Atbilstoši 

izpildes 

termiņa 

kavējuma 

dienām 

    
x 

 
    x  

xxxx  

Darījuma 

partnerim 

ierosināta 

maksātne

spēja 

            

xxxx  Cita             

Piemērs: 

2577 

Vērtības 

samazinā-

jums 

avansa 

maksāju-

miem par 

īstermiņa 

finanšu 

ieguldīju-

miem 

Atbilstoši 

izpildes 

termiņa 

kavējuma 

dienām 
    

 

K 2577 

atlikums  
    

 

K 

2577  

atli-

kums  

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda vērtības samazinājumu sadalījumā pa metodēm un atbilstoši kavējuma termiņam. 

A, B – norāda vērtības samazinājuma konta numuru (2577) un konta nosaukumu (MK 87 1.pielikums); 

C – norāda vērtības samazinājuma metodes aprakstu (MK 87 188.p., 189.p.): 

 atbilstoši izpildes termiņa kavējuma dienām; 

 darījuma partnerim ierosināta maksātnespēja; 

 cita – apraksta pielietoto metodi, atbilstoši iekšējos normatīvajos aktos noteiktajai 

metodei. 

1, 7 – norāda izveidoto vērtības samazinājumu 25 % apmērā no parādu vērtības, ja izpildes termiņš kavēts 

91 – 180 dienas (MK 87 189.1.p.); 

2, 8 – norāda izveidoto vērtības samazinājumu 50 % apmērā no parādu vērtības, ja izpildes termiņš kavēts 

181 – 270 dienas (MK 87 189.2.p.); 

3, 9 – norāda izveidoto vērtības samazinājumu 75 % apmērā no parādu vērtības, ja izpildes termiņš kavēts 

271 – 365 dienas (MK 87 189.3.p.); 

4, 10 – norāda izveidoto vērtības samazinājumu 80 % apmērā no parādu vērtības, ja izpildes termiņš kavēts 

ilgāk par 365 dienām (MK 87 189.4.p.); 

5, 11 – norāda pārskata perioda beigās/ sākumā izveidoto vērtības samazinājumu līdz 100 % apmērā no 

parādu vērtības (MK 87 188.p.); 

6, 12 – datu aprēķins. 
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Piezīmes: 

Iestādes norāda informāciju, ka avansa maksājumi atbilstoši institucionālajiem sektoriem uzrādīti šī 

skaidrojuma 1.pielikumā (MK 652 115.49.p.). 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt.  

2.5.CITA Cita informācija pārskatu lietotājiem 

Kontu gr. Kontu grupas nosaukums Apraksts Pārskata periodā 
Iepriekšējā 

pārskata periodā 

A B C 1 2 

xxx0 
    

Piemērs: 

2510 
Līdzdalība radniecīgo 

kapitālsabiedrību kapitālā 

Līdz pārskata perioda beigām 

Uzņēmumu reģistrā nav reģistrētas 

izmaiņas atsavināšanai paredzētās 

kapitālsabiedrības xxx 

pamatkapitālā, līdzdalības vērtību 

turpina uzskaitīt īstermiņa postenī 

50 000 

 

 

0 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda citu lietotājiem būtisku informāciju par īstermiņa finanšu ieguldījumiem, kas varētu ietekmēt to 

lēmumu pieņemšanu. 

A, B – norāda kontu grupu (kontu plāna trešais līmenis, piemēram, 2510, 2530, kontu grupas nosaukumu 

(MK 87 1.pielikums); 

C – norāda darījuma aprakstu; 

1, 2 – norāda darījuma vērtību. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt   
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2.6.piezīme “Naudas līdzekļi”  

2.6.BDAR Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas 

Kontu 

gr. 
Kontu grupas nosaukums 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

Izmaiņas (+,-) 

euro % 

(1.–2.) (3./2.*100) 

A B 1 2 3 4 

xx00 
     

 Būtisko darījumu apraksts Summa    

      

 Citu darījumu apraksts Summa    

      

 

Piemērs: 

2600 Naudas līdzekļi     

 Būtisko darījumu apraksts Summa    

 
Termiņnoguldījumi Valsts kasē Valsts 

izglītības attīstības aģentūra 
1 000 000    

 Citu darījumu apraksts Summa    

      

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par naudas līdzekļu izmaiņām starp pārskata gadu un iepriekšējo pārskata gadu un 

informāciju par būtiskiem darījumiem, kas ietekmē izmaiņas, un citiem darījumiem. 

A, B – kontu grupas numurs un kontu grupas nosaukums (kontu plāna otrais līmenis, 2600) 

(MK 87 1.pielikums); 

1, 2 – bilances kontu grupas uzskaites (atlikusī) vērtība; 

3 – skaitlisko izmaiņu aprēķins; 

4 – procentuālo izmaiņu aprēķins; 

Būtisko darījumu apraksts – norāda informāciju par vismaz trīs, bet ne vairāk kā pieciem darījumiem, kas 

veido būtiskas kontu grupas izmaiņas. Ja pārskata periodā notikuši mazāk kā trīs darījumi, tad norāda 

attiecīgos darījumus (MK 652 112.1.p.); 

Citu darījumu apraksts – norāda informāciju par darījumiem, kas var ietekmēt pārskata lietotāja lēmuma 

pieņemšanu, pamatojoties uz sniegto informāciju, kā arī, lai labāk izprastu izmaiņu būtību 

(MK 652 112.2.p); 

Summa – norāda darījuma summu. Darījumus, kas samazina konta atlikumu, ievada ar (-) zīmi. 

ePārskatu piezīmes: 

 ailē “Izmaiņas” aprēķini tiek veikti automātiski atbilstoši sagatavotajai Bilancei; 

 būtisko darījumu sadaļa izveidojas tām kontu grupām, kuru izmaiņas sasniedz noteikto 

būtiskuma līmeni; 

 sadaļa citiem darījumiem, kas var ietekmēt lietotāja lēmumu pieņemšanu izveidojas visām 

kontu grupām, kurās ir dati.  
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2.6.NLIZ Naudas līdzekļu izvietojums  

Kods Kontu grupas un institūcijas nosaukums 
Pārskata perioda 

beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

A B 1 2 

xxx0    

xxx0.xxxx      

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par naudas līdzekļu izvietojumu kredītiestādēs Latvijā un ārvalstīs pārskata perioda 

beigās/sākumā. 

A – norāda kontu grupas numuru (kontu plāna trešais līmenis, piemēram, 2610) (MK 87 1.pielikums); 

B – norāda kontu grupas un institūcijas nosaukumu, piemēram, Norēķinu konti a/s "Luminor Bank"; Ārvalstu 

kredītiestādēs izvietotos naudas līdzekļus norāda rindā 26xx.NERE “Nerezidenti”. 

1, 2 – norāda naudas līdzekļu atlikumu. 

Piezīmes: 

Ja naudas līdzekļi izvietoti SEB bankā Latvijā - tos norāda rindā 2620.UNLA, ja izvietoti SEB bankā 

ārvalstīs, norāda rindā 2620.NERE. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

Piemērs A un B ailei: 

Kods Kontu grupas un institūcijas nosaukums 
Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

A B 1 2 

2610 Kase    

2620 
Norēķinu konti Valsts kasē, 

kredītiestādēs vai citās institūcijās 
  

2620.TREL Valsts kase     

2620.UNLA a/s “SEB banka”   

2620.NERE Nerezidenti   

2630 Naudas ekvivalenti     

2630.HABA a/s “Swedbank”     

2630.UNLA a/s “SEB banka”   

2630.PARR Pārējās institūcijas - rezidenti   

2670 Nauda ceļā   

2670.TREL Valsts kase   

2690 
Asignējumi pašvaldību budžeta 

iestādēm 
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2.6.NCAT Kontā “Nauda ceļā” uzskaitīto darījumu atlikumi  

Kods Nosaukums 
Pārskata perioda 

beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

A B 1 2 

SKA 
Skaidras naudas iemaksa no budžeta iestādes kases tās 

norēķinu kontā 
   

KON 
Budžeta iestādes naudas pārskaitījums no sava norēķinu 

konta uz citu savu norēķinu kontu 
 

  

POS Tiešsaistes maksājumu iemaksa norēķinu kontā 
 

  

SAI 

Naudas pārskaitījums darījuma partnerim, ja darījuma 

pamatojošos dokumentos noteikts, ka samaksa ir veikta 

brīdī, kad nauda saņemta darījuma partnera norēķinu kontā 

 

  

Piemērs: 

SKA 
Skaidras naudas iemaksa no budžeta iestādes kases tās 

norēķinu kontā 
D2670, K2610    

KON 
Budžeta iestādes naudas pārskaitījums no sava norēķinu 

konta uz citu savu norēķinu kontu 
D2670, K2620    

POS Tiešsaistes maksājumu iemaksa norēķinu kontā 
D2670, K 23xx vai 

5xxx  
  

SAI 

Naudas pārskaitījums darījuma partnerim, ja darījuma 

pamatojošos dokumentos noteikts, ka samaksa ir veikta 

brīdī, kad nauda saņemta darījuma partnera norēķinu 

kontā 

 D2670, K2620 

  

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par kontā “Nauda ceļā (2670)” uzskaitīto darījumu atlikumiem pārskata perioda 

beigās/sākumā. 

A, B – norāda kodu un koda nosaukumu; 

1, 2 – norāda naudas līdzekļu atlikumu. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

2.6.CITA Cita informācija pārskatu lietotājiem 

Kontu gr. 
Kontu grupas 

nosaukums 
Apraksts Pārskata periodā 

Iepriekšējā pārskata 

periodā 

A B C 1 2 

xxx0 
 

 
 

 

Piemērs: 

2610 Kase 

Iemaksājot skaidru 

naudu bankā, 

konstatēta viltota 

naudas zīme 500 euro 

vērtībā 

500 
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Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda lietotājiem noderīgu informāciju, kas varētu ietekmēt to lēmumu pieņemšanu un citu informāciju, ko 

iestāde vēlas atklāt. 

A, B – norāda kontu grupu (kontu plāna trešais līmenis, piemēram, 2100) un kontu grupas nosaukumu 

(MK 87 1.pielikums); 

C – norāda informāciju par darījumu, piemēram, neizmantoto overdrafta daļu vai naudas līdzekļus, kas ir 

finanšu grūtībās nonākušā bankā, vai norāda informāciju par atlikumiem bankās, kas nav norādītas iepriekš; 

1, 2 – norāda naudas līdzekļu atlikumu. 

Piemēram, norāda informāciju par naudas līdzekļu atlikumiem bankās, ja tie ir būtiski atbilstoši Valsts kases 

noteiktajam būtiskuma līmenim, ja tie ir norādīti piezīmē 2.6.NLIZ “Naudas līdzekļu izvietojums  ”posteņī 

“pārējās komercbankas”. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

3.0.piezīme “Pašu kapitāls”  

3.0.BDAR Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas 

Kontu 

gr. 
Kontu grupas nosaukums 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

Izmaiņas (+,-) 

euro % 

(1.–2.) (3./2.*100) 

A B 1 2 3 4 

xxx0 
     

 Būtisko darījumu apraksts Summa    

      

 Citu darījumu apraksts Summa    

      

 

Piemērs: 

3300 Rezerves     

 Būtisko darījumu apraksts Summa    

 

Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 

13.februāra noteikumu Nr.87 

“Grāmatvedības uzskaites kārtība 

budžeta iestādēs” 444.punktam 

2019.gadā izslēgts pārējo rezervju 

atlikums, kas sākotnēji izveidots atzīstot 

mežaudzes. 

-1 100 000 

 
   

 Citu darījumu apraksts Summa    
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Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par pašu kapitāla izmaiņām starp pārskata gadu un iepriekšējo pārskata gadu un 

informāciju par būtiskiem darījumiem, kas ietekmē izmaiņas, un citiem darījumiem. 

A, B – kontu grupas numurs un kontu grupas nosaukums (rezervēm – kontu plāna otrais līmenis, 3300, 

budžeta izpildes rezultātam – kontu plāna trešais līmenis, 3510, 3520) (MK 87 1.pielikums); 

1, 2 – bilances kontu grupas uzskaites (atlikusī) vērtība; 

3 – skaitlisko izmaiņu aprēķins; 

4 – procentuālo izmaiņu aprēķins; 

Būtisko darījumu apraksts –  

 sniedz informāciju par pārdošanai pieejamu finanšu aktīvu patiesās vērtības izmaiņām, kas 

uzskaitītas kontā “Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve” (MK 87 387.3.p.); 

 sniedz informāciju par radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību pašu kapitāla izmaiņām, 

kuras nav iekļautas peļņas vai zaudējumu aprēķinā un iestādei atzītas kontā “Pārējās rezerves” 

(MK 87 164.3.p.un 235.p.); 

 norāda informāciju par vismaz trīs, bet ne vairāk kā pieciem darījumiem, kas veido 

būtiskas kontu grupas izmaiņas un kas ietekmē pārskata gada budžeta izpildes rezultātu, 

piemēram, palielinājušies nodokļu ieņēmumi, veikta zemes platību precizēšana, palielinājušies 

izdevumi atalgojumam u.tml. Ja pārskata periodā notikuši mazāk kā trīs darījumi, tad norāda 

attiecīgos darījumus (MK 652 112.1.p.); 

 informāciju par iestāžu reorganizācijas, likvidācijas vai padotības maiņas ietekmi uz 

pārskata gada un iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultātu; 

Citu darījumu apraksts – norāda informāciju par darījumiem, kas var ietekmēt pārskata lietotāja lēmuma 

pieņemšanu, pamatojoties uz sniegto informāciju, kā arī, lai labāk izprastu izmaiņu būtību 

(MK 652 112.2.p); 

Summa – norāda darījuma summu. Darījumus, kas samazina konta atlikumu, ievada ar (-) zīmi. 

ePārskatu piezīmes: 

 ailē “Izmaiņas” aprēķini tiek veikti automātiski atbilstoši sagatavotajai Bilancei; 

 būtisko darījumu sadaļa izveidojas tām kontu grupām, kuru izmaiņas sasniedz noteikto 

būtiskuma līmeni; 

 sadaļa citiem darījumiem, kas var ietekmēt lietotāja lēmumu pieņemšanu izveidojas visām 

kontu grupām, kurās ir dati. 

3.0.CITA Cita informācija pārskatu lietotājiem 

Kontu 

gr. 

Kontu grupas 

nosaukums 
Apraksts 

Pārskata 

periodā 

Iepriekšējā 

pārskata 

periodā 

A B C 1 2 

xxx0 
    

Piemērs: 

3360 Pārējās rezerves 

Pārējās rezerves ir samazinātas par ilgtermiņa 

ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves 

samazinājumu SIA „Siltums” par summu 

(200 000) euro un palielinātas par ieguldījumu 

pārvērtēšanas rezerves izveidošanu SIA 

“Aukstums” par summu 240 000 euro. 

240 000 

 

 

200 000 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda lietotājiem noderīgu informāciju, kas varētu ietekmēt lēmumu pieņemšanu, un citu informāciju, kuru 

iestāde vēlas atklāt. 
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A, B – norāda kontu grupu, kontu grupas nosaukumu (kontu plāna trešais līmenis, piemēram, 3360, 3510) 

(MK 87 1.pielikums): 

C – norāda darījuma aprakstu; 

1, 2 – norāda darījuma summu. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

4.0.piezīme “Uzkrājumi”  

4.0.BDAR Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas 

Kontu 

gr. 
Kontu grupas nosaukums 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

Izmaiņas (+,-) 

euro % 

(1.–2.) (3./2.*100) 

A B 1 2 3 4 

x000 
     

 Būtisko darījumu apraksts Summa    

      

 Citu darījumu apraksts Summa    

      

 

Piemērs: 

4000 Uzkrājumi     

 Būtisko darījumu apraksts Summa    

 

Izveidoti uzkrājumi prasības 

pieteikumam tiesā par zaudējumu 

atlīdzības piedziņu no iestādes (būtisks 

darījums) 

500 000    

 

Izveidoti uzkrājumi nepabeigtās 

celtniecības objekta demontāžai un 

teritorijas labiekārtošanai 

1 000 000    

 

Iepriekšējā pārskata periodā izveidotie 

uzkrājumi pārgrāmatoti uz pārējām 

īstermiņa saistībām 

-500 000    

 Citu darījumu apraksts Summa    

      

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par uzkrājumu izmaiņām starp pārskata gadu un iepriekšējo pārskata gadu un informāciju 

par būtiskiem darījumiem, kas ietekmē izmaiņas, un citiem darījumiem. 

A, B – kontu grupas numurs un kontu grupas nosaukums (kontu plāna pirmais līmenis, 4000) 

(MK 87 1.pielikums); 

1, 2 – bilances kontu grupas uzskaites (atlikusī) vērtība; 

3 – skaitlisko izmaiņu aprēķins; 

4 – procentuālo izmaiņu aprēķins; 
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Būtisko darījumu apraksts – norāda informāciju par vismaz trīs, bet ne vairāk kā pieciem darījumiem, kas 

veido būtiskas kontu grupas izmaiņas. Ja pārskata periodā notikuši mazāk kā trīs darījumi, tad norāda 

attiecīgos darījumus (MK 652 112.1.p.); 

Citu darījumu apraksts – norāda informāciju par darījumiem, kas var ietekmēt pārskata lietotāja lēmuma 

pieņemšanu, pamatojoties uz sniegto informāciju, kā arī, lai labāk izprastu izmaiņu būtību 

(MK 652 112.2.p); 

Summa – norāda darījuma summu. Darījumus, kas samazina konta atlikumu, ievada ar (-) zīmi. 

ePārskatu piezīmes: 

 ailē “Izmaiņas” aprēķini tiek veikti automātiski atbilstoši sagatavotajai Bilancei; 

 būtisko darījumu sadaļa izveidojas tām kontu grupām, kuru izmaiņas sasniedz noteikto 

būtiskuma līmeni; 

 sadaļa citiem darījumiem, kas var ietekmēt lietotāja lēmumu pieņemšanu izveidojas visām 

kontu grupām, kurās ir dati. 

4.0.IZMK Izmaiņas bilances posteņa vērtībā 

Kods 
Darījuma 

apraksts 

Iepriekšējā pārskata periodā 

perioda 

sākumā 

palielinājums 

(+) 

samazinājums (-) 

perioda 

beigās 

(1.+2.+3.+4.) 

paredzamās 

izdevumu 

atlīdzināšanas 

summa, kas 

atzīta aktīvos 

izveidoto 

uzkrājumu 

reverss 

izmantotās 

summas 

(par kurām 

samazināti 

uzkrājumi) 

A B 1 2 3 4 5 6 

 
        

 

Kods 
Darījuma 

apraksts 

Pārskata periodā 

perioda 

sākumā 

palielinājums 

(+) 

samazinājums (-) 

perioda 

beigās 

(7.+8.+9.+10.) 

paredzamās 

izdevumu 

atlīdzināšanas 

summa, kas 

atzīta aktīvos 

izveidoto 

uzkrājumu 

reverss 

izmantotās 

summas 

(par kurām 

samazināti 

uzkrājumi) 

A B 7 8 9 10 11 12 

        

Piemērs: 

STIE  

Uzkrājumi 

tiesvedībām 

ārvalstu un 

starptautiskajās 

tiesu institūcijās 

K4000 

D 8660 

D 8220 

K 4000 

 

D 4000 

K 8560 

K 8120 

D 4000 

K 5xxx 
K4000 

D23xx 

K6000  

CTIE 

Uzkrājumi 

citām 

tiesvedībām 

GAR 

Uzkrājumi 

izsniegtajām 

garantijām, tai 

skaitā 

galvojumiem 

CITI Citi uzkrājumi 
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Aizpildīšanas apraksts: 

Skaidro bilances posteņa “Uzkrājumi” izmaiņas. 

A, B – izvēlas kodu un darījuma aprakstu, saskaņā ar noteikto klasifikāciju (MK 652 115.18.p.): 

 STIE – uzkrājumi tiesvedībām ārvalstu un starptautiskajās tiesu institūcijās; 

 CTIE – uzkrājumi citām tiesvedībām; 

 GAR – uzkrājumi izsniegtajām garantijām, tai skaitā galvojumiem; 

 CITI – citi uzkrājumi. 

1, 7 – norāda koda kopsummu perioda sākumā; 

2, 8 – norāda koda kopsummas palielinājumu, kā arī uzrāda palielinājumu par procentu izdevumiem kas 

radušies uzkrājumu diskontēšanas rezultātā (MK 87 256.1.p.); 

3, 9 – norāda izveidoto uzkrājumu reversu, ja mainījusies (samazinājusies) nepieciešamo uzkrājumu aplēse 

vai iepriekš izveidotie uzkrājumi vairs nav nepieciešami un uzrāda samazinājumu par procentu ieņēmumiem, 

kas radušies uzkrājumu diskontēšanas rezultātā (MK 87 256.2.p.); 

4, 10 – norāda izmantotās summas (par kurām samazināti uzkrājumi), ja uzkrājumi pārgrāmatoti uz saistībām 

(MK 87 257.p.); 

5, 11 – norāda koda kopsummu perioda beigās; 

6, 12 – norāda paredzamo izdevumu atlīdzināšanas summu, kas atzīta aktīvos (MK 87 253.p., 254.p.), 

piemēram, izdevumus 10 000 euro apmērā segs apdrošināšanas sabiedrība, tad šo summu norāda šajā ailē 

kā atzītās prasības pret apdrošināšanas sabiedrību. 

Piezīmes: 

 būtiskas iepriekšējo periodu kļūdas un klasifikācijas maiņu norāda piezīmes sadaļā 

“Iepriekšējā pārskata periodā” ekonomiskajai būtībai atbilstošajā ailē; 

 informāciju par būtiskiem iepriekšējā pārskata perioda kļūdu labojumiem sniedz 

V12. piezīmē. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

4.0.CITA Cita informācija pārskatu lietotājiem 

Kontu 

gr. 

Kontu grupas 

nosaukums 
Apraksts 

Pārskata 

periodā 

Iepriekšējā 

pārskata 

periodā 

A B C 1 2 

x000 
    

Piemērs: 

4000 Uzkrājumi 

Uzkrājumi saskaņā ar Pašvaldības domes deputāta 

statusa likuma 15.1 pantu "Pabalsts pašvaldības domes 

vai padomes priekšsēdētājam vai viņa vietniekam"  

 150 000 

 

200 000 

 

4000 Uzkrājumi Uzkrājumi izdienas pensijām 3 900 000 3 000 000 

4000 Uzkrājumi 
Izveidoti uzkrājumi nepabeigtās celtniecības objekta 

demontāžai un teritorijas labiekārtošanai 
5 000 000 

0 
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Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda citu lietotājiem būtisku informāciju par uzkrājumiem, kas varētu ietekmēt to lēmumu pieņemšanu. 

A, B – kontu grupas numurs un konta nosaukums (kontu plāna pirmais līmenis, 4000, “Uzkrājumi”) 

(MK 87 1. pielikums); 

C – norāda aprakstu; 

1, 2 – norāda aprakstītā darījuma vērtību. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 
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5.0.piezīme “Saistības” 

5.0.BDAR Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas 

Kontu 

gr. 
Kontu grupas nosaukums 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

Izmaiņas (+,-) 

euro % 

(1.–2.) (3./2.*100) 

A B 1 2 3 4 

xxx0 
     

 Būtisko darījumu apraksts Summa    

      

 Citu darījumu apraksts Summa    

      

 

Piemērs: 

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi     

 Būtisko darījumu apraksts Summa    

 

Pārskata periodā noslēgts jauns 

aizņēmuma līgums ar Valsts kasi par 

projekta "Gaujas ielas A, Siguldā, 

pārbūve un rekonstrukcija” īstenošanu  

1 400 000    

 Citu darījumu apraksts Summa    

      

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par saistību izmaiņām starp pārskata gadu un iepriekšējo pārskata gadu un informāciju 

par būtiskiem darījumiem, kas ietekmē izmaiņas, un citiem darījumiem. 

A, B – kontu grupas numurs un kontu grupas nosaukums (kontu plāna trešais līmenis, piemēram, 5110) 

(MK 87 1.pielikums); 

1, 2 – bilances kontu grupas uzskaites (atlikusī) vērtība; 

3 – skaitlisko izmaiņu aprēķins; 

4 – procentuālo izmaiņu aprēķins; 

Būtisko darījumu apraksts – norāda informāciju par vismaz trīs, bet ne vairāk kā pieciem darījumiem, kas 

veido būtiskas kontu grupas izmaiņas. Ja pārskata periodā notikuši mazāk kā trīs darījumi, tad norāda 

attiecīgos darījumus (MK 652 112.1.p.); 

Citu darījumu apraksts – norāda informāciju par darījumiem, kas var ietekmēt pārskata lietotāja lēmuma 

pieņemšanu, pamatojoties uz sniegto informāciju, kā arī, lai labāk izprastu izmaiņu būtību 

(MK 652 112.2.p); 

Summa – norāda darījuma summu. Darījumus, kas samazina konta atlikumu, ievada ar (-) zīmi. 

ePārskatu piezīmes: 

 ailē “Izmaiņas” aprēķini tiek veikti automātiski atbilstoši sagatavotajai Bilancei; 

 būtisko darījumu sadaļa izveidojas tām kontu grupām, kuru izmaiņas sasniedz noteikto 

būtiskuma līmeni; 

 sadaļa citiem darījumiem, kas var ietekmēt lietotāja lēmumu pieņemšanu izveidojas visām 

kontu grupām, kurās ir dati. 
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5.0.AIZP Saistības par aizņēmumiem, kuriem piemērotās procentu likmes ir zemākas par tirgus 

likmēm 

Informācija par aizņēmumu 
Apraksts par likmes 

noteikšanas 

principiem 

Aizņēmuma summa 

institūcijas 

nosaukums 
aizņēmuma mērķis 

pārskata 

perioda 

beigās 

pārskata 

perioda 

sākumā 

A B C 1 2 

     

Piemērs: 

Vides investīciju 

fonds 

Rožu ciemata 

ūdensapgādes 

rekonstrukcijai 

Tirgus likme šādam 

aizņēmumam būtu 

10%, bet aizņēmums 

saņemts ar 5% likmi – 

jo novads atzīts par 

īpaši atbalstāmu 

teritoriju 

450 000 0 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda aizņēmumus ārpus vispārējās valdības sektora, kuriem piemērotas procentu likmes ir zemākas par 

tirgus likmēm. 

A – norāda finanšu institūciju, kas izsniegusi aizņēmumu; 

B – norāda aizņēmuma mērķi; 

C – norāda likmes noteikšanas principu aprakstu (iemeslu, kāpēc aizņēmums ir piešķirts ar mazākiem 

procentiem nekā parasti);  

1, 2 – norāda aizņēmuma uzskaites vērtību. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

5.0.CITA Cita informācija pārskatu lietotājiem 

Kontu 

gr. 
Kontu grupas nosaukums Apraksts Pārskata periodā 

Iepriekšējā 

pārskata 

periodā 

A B C 1 2 

xxx0 
    

Piemērs: 

5930 Avansā saņemtie transferti 

Saņemtais avansa maksājums 

ERAF projektam 

Uzņēmējdarbības attīstībai 

nepieciešamās infrastruktūras 

attīstība Salacgrīvas novadā 

(festivāla “Positivus” teritorijas 

labiekārtošana atbilstoši 

starptautiskajām masu 

pasākumu prasībām) 

20 000 

 

 

0 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda citu lietotājiem būtisku informāciju par saistībām, kas varētu ietekmēt to lēmumu pieņemšanu. 
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A, B – norāda kontu grupas numuru un kontu grupas nosaukumu (kontu plāna trešais līmenis, piemēram, 

5930) (MK 87 1.pielikums); 

C – norāda darījuma aprakstu; 

1, 2 – norāda darījuma vērtību. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 
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9.1.piezīme “Zembilances aktīvi”  

9.1.BDAR Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas 

Kontu 

gr. 
Kontu grupas nosaukums 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

Izmaiņas (+,-) 

euro % 

(1.–2.) (3./2.*100) 

A B 1 2 3 4 

xxx0 
     

 Būtisko darījumu apraksts Summa    

      

 Citu darījumu apraksts Summa    

      

 

Piemērs: 

9110 Iespējamie aktīvi     

 Būtisko darījumu apraksts Summa    

 
Budžeta iestādes prasība tiesā, kuras 

iznākums ir nenoteikts 
800 000    

 Citu darījumu apraksts Summa    

      

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par zembilanes aktīvu izmaiņām starp pārskata gadu un iepriekšējo pārskata gadu un 

informāciju par būtiskiem darījumiem, kas ietekmē izmaiņas, un citiem darījumiem. 

A, B – kontu grupas numurs un kontu grupas nosaukums (kontu plāna trešais līmenis, piemēram, 9110) 

(MK 87 1.pielikums); 

1, 2 – bilances kontu grupas uzskaites (atlikusī) vērtība; 

3 – skaitlisko izmaiņu aprēķins; 

4 – procentuālo izmaiņu aprēķins; 

Būtisko darījumu apraksts – norāda informāciju par vismaz trīs, bet ne vairāk kā pieciem darījumiem, kas 

veido būtiskas kontu grupas izmaiņas. Ja pārskata periodā notikuši mazāk kā trīs darījumi, tad norāda 

attiecīgos darījumus (MK 652 112.1.p.); 

Citu darījumu apraksts – norāda informāciju par darījumiem, kas var ietekmēt pārskata lietotāja lēmuma 

pieņemšanu, pamatojoties uz sniegto informāciju, kā arī, lai labāk izprastu izmaiņu būtību 

(MK 652 112.2.p); 

Summa – norāda darījuma summu. Darījumus, kas samazina konta atlikumu, ievada ar (-) zīmi. 

ePārskatu piezīmes: 

 ailē “Izmaiņas” aprēķini tiek veikti automātiski atbilstoši sagatavotajai Bilancei; 

 būtisko darījumu sadaļa izveidojas tām kontu grupām, kuru izmaiņas sasniedz noteikto 

būtiskuma līmeni; 

 sadaļa citiem darījumiem, kas var ietekmēt lietotāja lēmumu pieņemšanu izveidojas visām 

kontu grupām, kurās ir dati.  
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9.1.IZMK Izmaiņas zembilances aktīvu vērtībā 

Kods Koda nosaukums 

Iepriekšējā pārskata periodā 

perioda 

sākumā 

izmaiņas (+,-) 
perioda beigās 

(1.+2.+3.+4.) palielinājums 

(+) 

samazinājums (-) 

izslēgts atzīti aktīvi 

A B 1 2 3 4 5 

xxxx 
 

     

       

Kods Koda nosaukums 

Pārskata periodā 

perioda 

sākumā 

izmaiņas (+,-) 
perioda beigās 

(6.+7.+8.+9.) palielinājums 

(+) 

samazinājums (-) 

izslēgts atzīti aktīvi 

A B 6 7 8 9 10 

xxxx 
 

     

Piemērs: 

91xx  D 91xx D 91xx K 91xx K 91xx D 91xx 

 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par visām zembilances aktīvu izmaiņām, neņemot vērā būtiskumu. 

A, B – norāda zembilances kodu četrās zīmēs, piemēram, 9131, un koda nosaukumu (MK 87 1.pielikums); 

1, 6 – norāda zembilances aktīvu vērtību; 

2, 7 – norāda zembilances aktīvu vērtības palielinājumu, piemēram, pārskata periodā aprēķinātie  līgumsodi 

vai procentu maksājumi un naudas sodi, nākotnes operatīvās nomas maksājumu palielinājums, paziņotās 

radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību dividendes; 

3, 8 – norāda zembilances aktīvu samazinājumu, izslēdzot to no uzskaites, piemēram, panākta vienošanās ar 

darījuma partneri, ka aprēķinātais līgumsods, procentu maksājumi vai naudas sods nav piemērojams;  

4, 9 – norāda zembilances aktīvu samazinājumu, atzīstot aktīvu, piemēram, saņemts līgumsods, soda nauda 

un kavējuma nauda, saņemtas dividendes no radniecīgām un asociētām kapitālsabiedrībām; 

5, 10 – skaitlisko izmaiņu aprēķins. 

Piezīmes: 

 būtiskas iepriekšējo periodu kļūdas un klasifikācijas maiņu norāda piezīmes sadaļā 

“Iepriekšējā pārskata periodā” ekonomiskajai būtībai atbilstošajā ailē;  

 informāciju par būtiskiem iepriekšējā pārskata perioda kļūdu labojumiem sniedz V12. 

piezīmē. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 
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9.1.CITA Cita informācija pārskatu lietotājiem 

Kods 
Koda 

nosaukums 
Apraksts Pārskata periodā 

Iepriekšējā pārskata 

periodā 

A B C 1 2 

xxx0 
    

Piemērs: 

9110 
Iespējamie 

aktīvi 

Zembilancē atzīta zeme zem jūras piekrastes ūdeņiem, 

zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem un jūras 

piekrastes sauszemes daļa atbilstoši Zemes 

pārvaldības likuma 15.panta 9. daļā noteiktajam, kas 

nav reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā, bet ir 

saskaņota ar Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministriju  

100 000 100 000 

9110 
Iespējamie 

aktīvi 

Zembilancē atzīta zeme saskaņā ar Zemes 

pārvaldības likuma 17.pantu "Rezerves zemes fonds 

un zemes reformas pabeigšanai neizmantotā zeme" 

63 374 0 

9110 
Iespējamie 

aktīvi 

Budžeta iestādei bojāts jumta segums vētrā, iestājies 

apdrošināšanas gadījums, gaida apdrošinātāja 

lēmumu 

9 000 0 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda citu lietotājiem būtisku informāciju par zembilances aktīviem, kas varētu ietekmēt to lēmumu 

pieņemšanu. 

A, B – norāda zembilances koda numuru trīs zīmēs, piemēram, 9110, un koda nosaukumu 

(MK 87 1.pielikums); 

C – norāda darījuma aprakstu; 

1, 2 – norāda darījuma vērtību. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

 Piezīmes: 

 uzrāda informāciju par zemes zem publiskajiem ūdeņiem sākotnējo atzīšanu, neatkarīgi no 

tā, vai darījums ir skaidrots 1.2 BDAR piezīmē. (Zemes pārvaldības likuma 15.panta 

9. daļa); 

 uzrāda informāciju par valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas 

piederošo un piekrītošo zemi, par ko Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes 

fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos 

nav izdarīta atzīme par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij (Zemes 

pārvaldības likuma 17.pants).  
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9.5.piezīme “Zembilances pasīvi”  

9.5.BDAR Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas 

Kontu 

gr. 
Kontu grupas nosaukums 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

Izmaiņas (+,-) 

euro % 

(1.–2.) (3./2.*100) 

A B 1 2 3 4 

xxx0 
     

 Būtisko darījumu apraksts Summa    

      

 Citu darījumu apraksts Summa    

      

 

Piemērs: 

9510 

Nākotnes saistības saskaņā ar 

līgumiem, kas noslēgti par ārvalstu 

finanšu palīdzības un Eiropas 

Savienības politiku instrumentu 

finansētajiem projektiem 

    

 Būtisko darījumu apraksts Summa    

 

Iestādei ir noslēgts līgums par 

būvprojektu izstrādi un 

autoruzraudzību novada grants ceļu 

pārbūves projektā. 

1 000 000    

 Citu darījumu apraksts Summa    

      

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par zembilanes pasīvu izmaiņām starp pārskata gadu un iepriekšējo pārskata gadu un 

informāciju par būtiskiem darījumiem, kas ietekmē izmaiņas, un citiem darījumiem. 

A, B – kontu grupas numurs un kontu grupas nosaukums (kontu plāna trešais līmenis, piemēram, 9510) 

(MK 87 1.pielikums); 

1, 2 – bilances kontu grupas uzskaites (atlikusī) vērtība; 

3 – skaitlisko izmaiņu aprēķins; 

4 – procentuālo izmaiņu aprēķins; 

Būtisko darījumu apraksts – norāda informāciju par vismaz trīs, bet ne vairāk kā pieciem darījumiem, kas 

veido būtiskas kontu grupas izmaiņas. Ja pārskata periodā notikuši mazāk kā trīs darījumi, tad norāda 

attiecīgos darījumus (MK 652 112.1.p.); 

Citu darījumu apraksts – norāda informāciju par darījumiem, kas var ietekmēt pārskata lietotāja lēmuma 

pieņemšanu, pamatojoties uz sniegto informāciju, kā arī, lai labāk izprastu izmaiņu būtību 

(MK 652 112.2.p); 

Summa – norāda darījuma summu. Darījumus, kas samazina konta atlikumu, ievada ar (-) zīmi. 

Piezīmes: 

Zembilancē norāda budžeta iestāžu un valsts budžeta sniegto galvojumu iespējamo saistību vērtību atbilstoši 

iespējami precīzākajai pašreizējās vērtības aplēsei. Šo vērtību nosaka, ņemot vērā summu bilances datumā, 
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kas būtu jāmaksā par galvoto aizņēmumu, ja galvojuma ņēmējs to neatmaksātu, izvērtējot atbilstoši šādiem 

kritērijiem:  

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

 nav precīzi zināma vērtība vai konkrētu saistību rašanās vai segšanas datums.  

Ja resursu izlietojuma varbūtība ir lielāka par 50%, tad attiecīgo novērtējuma summu uzrāda uzkrājumu vai 

uzkrāto saistību sastāvā. 

 

1.piemērs: 

Pašvaldība 2021.gada 1.oktobrī izsniegusi galvojumu radniecīgās kapitālsabiedrības aizņēmuma 

nodrošināšanai 200 000 euro vērtībā. Sagatavojot gada pārskatu, pašvaldība veic izvērtējumu, kurā nosaka 

iespējamo varbūtību, vai galvojuma saistību nodrošināšanai būs nepieciešami pašvaldības budžeta līdzekļi. 

Pašvaldība pārskata gada beigās veic kapitālsabiedrības finansiālā stāvokļa novērtējumu un galvotā 

aizņēmuma saistību izpildi noteiktā termiņā. Ņemot vērā, ka saskaņā ar novērtējumu pašvaldība bilances 

datumā konstatē no izsniegtā galvojuma izrietošus riskus, kas paredz pašvaldības budžeta līdzekļu 

iespējamo izlietojumu, pašvaldība: 

 novērtē resursu izlietojuma varbūtību intervālā (≥5%<50%);  

 novērtē iespējamo saistību summu, jo nav precīzi zināma tās vērtība; 

 aplēsto summu atzīst zembilances kodā 9560; 

 sniedz informāciju par izsniegto galvojumu zembilancē aplēstās summas apmērā, 

piemēram, 45 800 euro. 

1.piemērs 

Kods Koda nosaukums 
Pārskata perioda 

beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

Izmaiņas (+,-) 

euro % 

(1.–2.) (3./2.*100) 

A B 1 2 3 4 

9560 
Izsniegtie 

galvojumi 
45 800 0 0 0 

 

Informāciju par galvojumu izvērtēšanu sniedz finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstā un par 

uzskaiti – grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstā. 

 

2.piemērs: 

Pašvaldība 2021.gada 1.oktobrī izsniegusi galvojumu radniecīgās kapitālsabiedrības aizņēmuma 

nodrošināšanai 100 000 euro vērtībā. Sagatavojot gada pārskatu, pašvaldība veic izvērtējumu, kurā nosaka 

iespējamo varbūtību, vai galvojuma saistību nodrošināšanai būs nepieciešami pašvaldības budžeta līdzekļi. 

Pašvaldība pārskata gada beigās veic kapitālsabiedrības finansiālā stāvokļa novērtējumu un galvotā 

aizņēmuma saistību izpildi noteiktā termiņā. Ņemot vērā, ka saskaņā ar novērtējumu pašvaldība bilances 

datumā nekonstatē no izsniegtā galvojuma izrietošus riskus, kas paredz pašvaldības budžeta līdzekļu 

izlietojumu, pašvaldība: 

- novērtē resursu izlietojuma varbūtību mazāk par 5%;  

- informāciju par izsniegto galvojumu zembilancē nenorāda. 
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2.piemērs: 

Kods Koda nosaukums 
Pārskata perioda 

beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

Izmaiņas  (+,-) 

euro % 

(1.–2.) (3./2.*100) 

A B 1 2 3 4 

9560 
Izsniegtie 

galvojumi 
0 0 0 0 

 

Informāciju par galvojumu izvērtēšanu sniedz finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstā un par 

uzskaiti – grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstā. 

ePārskatu piezīmes: 

 ailē “Izmaiņas” aprēķini tiek veikti automātiski atbilstoši sagatavotajai Bilancei; 

 būtisko darījumu sadaļa izveidojas tām kontu grupām, kuru izmaiņas sasniedz noteikto 

būtiskuma līmeni; 

 sadaļa citiem darījumiem, kas var ietekmēt lietotāja lēmumu pieņemšanu izveidojas visām 

kontu grupām, kurās ir dati. 

9.5.IZMK Izmaiņas zembilances pasīvu vērtībā 

Kods Koda nosaukums 

Iepriekšējā pārskata periodā 

perioda 

sākumā 

izmaiņas (+,-) perioda 

beigās 

(1.+2.+3.+4

.) 

palielinājums 

(+) 

samazinājums (-) 

izslēgts 
atzītas 

saistības 

A B 1 2 3 4 5 

xxxx 
 

     

 

Kods Koda nosaukums 

Pārskata periodā 

perioda 

sākumā 

izmaiņas (+,-) 

perioda beigās 

(6.+7.+8.+9.) palielinājums 

(+) 

samazinājums (-) 

izslēgts 
atzītas 

saistības 

A B 6 7 8 9 10 

xxxx 
 

     

Piemērs: 

95xx  K 95xx K 95xx D 95xx D 95xx K 95xx 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par visām zembilances pasīvu izmaiņām, neņemot vērā būtiskumu. 

A, B – norāda zembilances kodu četrās zīmēs, piemēram 9521 un koda nosaukumu (MK 87 1.pielikums); 

1, 6 – norāda zembilances pasīvu vērtību; 

2, 7 – norāda zembilances pasīvu vērtības palielinājumu, piemēram, pārskata periodā budžeta iestāde 

izsniegusi galvojumu, saņemti, bet neapmaksāti avansa vai priekšapmaksas dokumenti, nākotnes saistības 

par noslēgtajiem līgumiem neizpildīto darījumu apjomā bilances datumā; 

3, 8 – norāda zembilances pasīvu vērtības samazinājumu, izslēdzot tos no uzskaites, piemēram, panākta 

vienošanās ar darījuma partneri, ka iespējamais līgumsods nav attiecināms; 
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4, 9 – norāda zembilances pasīvu vērtības samazinājumu, atzīstot saistības, piemēram, iespējamām saistībām 

ir noticis nelabvēlīgs tiesvedības process, zināma maksājamās soda naudas summa; 

5, 10 – skaitlisko izmaiņu aprēķins. 

Piezīmes: 

 būtiskas iepriekšējo periodu kļūdas un klasifikācijas maiņu norāda piezīmes sadaļā 

“Iepriekšējā pārskata periodā” ekonomiskajai būtībai atbilstošajā ailē;  

 informāciju par būtiskiem iepriekšējā pārskata perioda kļūdu labojumiem sniedz 

V12. piezīmē. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

9.5.CITA Cita informācija pārskatu lietotājiem 

Kods 
Koda 

nosaukums 
Apraksts Pārskata periodā 

Iepriekšējā 

pārskata periodā 

A B C 1 2 

xxx0 
    

Piemērs: 

9540 

Saņemtie, bet 

neapmaksātie 

avansa 

attaisnojuma 

dokumenti 

Budžeta iestāde saņēmusi, bet nav apmaksājusi 

rēķinu par medicīnas iestādei paredzētu 

rentgena aparātu 

50 000 

 

0 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda citu lietotājiem būtisku informāciju par zembilances pasīviem, kas varētu ietekmēt to lēmumu 

pieņemšanu. 

A, B – norāda zembilances koda numuru trīs zīmēs, piemēram, 9540 un koda nosaukumu 

(MK 87 1.pielikums); 

C – norāda darījuma aprakstu; 

1, 2 – norāda aprakstītā darījuma vērtību. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

Visaptverošās piezīmes  

 

Pārskatos (Bilance, FD, NP) norāda šādu visaptverošās piezīmes numuru: 

V1. piezīme “Aktīvi, kas saņemti kā ziedojumi un dāvinājumi”; 

V2. piezīme “Ķīlas atsavināšanas rezultātā atzītie aktīvi”; 

V3. piezīme “Finanšu noma”; 
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V4. piezīme “Operatīvā noma”; 

V5. piezīme “Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu, nodevu un citu uz valsts budžetu 

attiecināmo maksājumu administrēšanas rezultāts”; 

V6. piezīme “Tiesvedības”; 

V7. piezīme “Informācija par publiskās un privātās partnerības darījumu uzskaiti”; 

V8. piezīme “Informācija par iestādes aktīvu (kapitālsabiedrību) pārvaldību”; 

V9. piezīme “Finanšu instrumenti”; 

V10. piezīme “Notikumi pēc bilances datuma“; 

V11. piezīme “Konsolidācijas principi”; 

V12. piezīme “Gada sākuma salīdzināmā informācija”. 

 

V1.piezīme “Aktīvi, kas saņemti kā ziedojumi un dāvinājumi”  

Konta Nr. 
Konta 

nosaukums 

Aktīva 

apraksts 

Juridiskas vai fiziskas 

personas nosaukums 

Juridiskas personas 

NMR 

Sākotnēji noteiktā 

patiesā vērtība 

A B C D E 1 

xxxx  
    

Piemērs: 

1211 

 

Dzīvojamās 

ēkas 

 

Dzīvojamā ēka 

Sapņu ielā 25 

 

SIA “Joko” 

 

400215698421 

 

D 12xx K 6000 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par pārskata periodā atzītajiem ziedojumu un dāvinājumu ceļā saņemtajiem aktīviem. 

A, B – konta numuru norāda atbilstoši bilances posteņu zīmēm, kurā atzīts saņemtais aktīvs, konta 

nosaukums; 

C – norāda aprakstu; 

D – norāda juridiskas personas pilnu nosaukumu. Katru juridisku personu norāda atsevišķi (tās negrupē);, Ja 

ziedotājs ir fiziska persona, kā arī gadījumos, kad ziedotājs ir anonīms, norāda “fiziska persona”; 

E – norāda juridiskas personas nodokļu maksātāja numuru. Ja ir anonīms ziedotājs, fiziska persona 

vai nerezidents, tad E ailē norāda "x";  

1 – norāda iegūšanas datumā patiesajā vērtībā novērtētus aktīvus.  

V1.BRIV Informācija par brīvprātīgo darbību 

Juridiskas vai fiziskas 

personas nosaukums 

Juridiskas personas 

NMR 
Saņemtā pakalpojuma apraksts 

A B C 

  
 

Piemērs: 

Fiziska persona  

Brīvprātīgo darbs Dziesmu un deju svētku veiksmīgas norises 

nodrošināšanai (ūdens izdalīšana, vietu ierādīšana, darbošanās 

informācijas centros u.c.) 
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Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par būtisku saņemto brīvprātīgo darbību. 

A – norāda juridiskas personas pilnu nosaukumu, fiziskai personai norāda vārdus “fiziska persona”; 

B – norāda juridiskas personas nodokļu maksātāja numuru, par fizisku personu un nerezidentu B ailē norāda 

"x"; 

C – apraksta saņemto pakalpojumu, piemēram, brīvprātīgā darbs Dziesmu un deju svētku organizēšanā. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt.  

V2.piezīme “Ķīlas atsavināšanas rezultātā atzītie aktīvi”  

Konta Nr. Konta nosaukums 
Apraksts par pieņemtiem lēmumiem par 

izmantošanu darbībā vai atsavināšanu 

Uzskaites (atlikusī) vērtība 

pārskata perioda beigās 

A B C 1 

xxxx 
  

 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par aktīviem, kurus iepriekš iestāde uzskaitīja kā saņemto ķīlu (nodrošinājumu). 

A, B – norāda konta numuru četrās zīmēs un konta nosaukumu piemēram, konti 1211 Dzīvojamās ēkas, 1214 

Zeme zem būvēm, 1263 Mežaudzes (MK 87 1.pielikums); 

C – norāda īsu aprakstu par aktīva izmantošanu, piemēram, saskaņā ar budžeta iestādes vadītāja lēmumu 

iestāde atsavināto ēku izmantos funkciju nodrošināšanai; 

1 – uzrāda aktīva uzskaites vērtību pārskata perioda beigās, piemēram, atsavināšanai paredzētu aktīvu, kas 

uzskaitīts krājumos uzrāda patiesajā vērtībā. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

Piemērs: 

Budžeta iestāde saskaņā ar līgumu ir izsniegusi aizdevumu savai kapitālsabiedrībai, kā ķīlu saņemot 

dzīvojamo ēku, kuru budžeta iestāde uzskaita zembilancē kodā 9110. Pārskata periodā līguma ietvaros 

budžeta iestāde pārņem ķīlu no darījuma partnera un atzīst ēku 20 000 euro vērtībā, kas iepriekš uzskaitīta 

zembilancē, līdz pārskata perioda beigām ēka nav nodota lietošanā un lēmums par ēkas izmantošanu vai 

atsavināšanu vēl nav pieņemts. Aktīva (ēka) atzīšanas dienā budžeta iestāde veic grāmatojumu D 1211 

K 8580 20 000,00 euro, vienlaikus izslēdzot zembilancē iepriekš uzskaitīto ķīlu kodā 9110. Ņemot vērā, ka 

pārskata perioda beigās nav pieņemts lēmums par ēkas izmantošanu, nolietojums ēkai nav aprēķināts.  

 

Piemērs V2 aizpildīšanai: 

Konta Nr. Konta nosaukums 
Apraksts par pieņemtiem lēmumiem par 

izmantošanu darbībā vai atsavināšanu 

Uzskaites (atlikusī) vērtība 

pārskata perioda beigās 

A B C 1 

1211 Dzīvojamās ēkas 
Pārskata perioda beigās nav pieņemts 

lēmums par ēkas izmantošanu 
20 000 
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V3.piezīme “Finanšu noma”  

V3.FIZN Informācija par finanšu nomā nodotajiem aktīviem un saņemamajiem maksājumiem  

Kods 

Kontu grupas un 

institucionālā 

sektora nosaukums 

Saņemamie maksājumi 
Prasība (diskontētie 

ieņēmumi) pārskata perioda 

beigās 

kopā līdz 

līguma termiņa 

beigām 

n+1 n+2 n+3 

A B 1 2 3 4 5 

xxx0       

Sxxxxxx   
 

    
 

Piemērs: 

1220 

S110000 
     

D 1421, 2315,2317, 2369  

 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par iznomātāja izslēgtajiem aktīviem, saņemamiem maksājumiem un atzītiem finanšu 

ieņēmumiem sadalījumā pa aktīva kontiem un darījuma partnera institucionālajiem sektoriem. 

A – norāda: 

 izslēgtā aktīva ekonomiskai būtībai atbilstošās kontu grupas numuru (kontu grupas trešais 

līmenis, piemēram, 1110; 1120; 1130; 1140; 1160; 1210; 1220; 1230; 1240; 1250; 1260; 1270; 

1510; 1540; 1550; 1610; 2130; 2160) (MK 87 1.pielikums); 

 darījuma partnera, pret kuru atzīta prasība par iznomāto aktīvu, institucionālo sektoru 

klasifikācijas kodu atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā: 

- sektoru S130000 klasifikācijas pilnā apmērā; 

- sektoru S110000, S120000, S140000, S150000 un S200000;  

B – norāda kontu grupas un institucionālā sektora nosaukumu; 

1 – uzrāda pilnu līguma summu (pamatsumma + procentu maksājumi); 

2 līdz 4 – uzrāda sagaidāmos pamatsummas un procentu maksājumus atbilstoši līguma nosacījumiem 

attiecīgajā pārskata periodā; 

5 – uzrāda prasību diskontēto vērtību pārskata perioda beigās – līguma pamatsummu bez procentu 

maksājumiem par nākamajiem pārskata gadiem. Tā ir minimālo nomas maksājumu kopsumma, kas 

diskontēta ar nomas līgumā noteikto procentu likmi (MK 87 304.3.p). Nosacījums, ka tabulas 1. aile un 5. aile 

nesakrīt, jo līguma summas pašreizējā vērtība (diskontētā) būs mazāka nekā faktiskā saņemamā nauda. 

Šajā ailē uzrādītā vērtība sakrīt ar bilancē norādītām prasībām par pamatsummu un uzkrāto procentu 

ieņēmumiem (nesamaksātiem) par pārskata gadu.  

Piemērs:  

Budžeta iestāde nodod finanšu nomā tehnoloģisko iekārtu ar līguma termiņu 10 gadi. Šo nodoto tehnoloģisko 

iekārtu budžeta iestāde uzskaitīja kontā 1220, kuru uzrāda V3.FIZN piezīmē (sk. piemēru tabulā). 

Institucionālo sektoru klasifikācijas kodu norāda atbilstoši darījuma partnerim. Līgumā noteikts ikgadējais 

nomas maksājums 10 000 euro līdz 31.decembrim. Gada procentu likme līgumā nav noteikta. 

Aprēķina tabula no Valsts kases mājas lapas sadaļas “kalkulatori” “Finanšu noma iznomātājam”, 

izmantojot Valsts kases publicēto likmi 2.3 % gadā, kas ir spēkā darījuma uzsākšanas datumā: 
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Periods 
Prasību atlikums 

perioda sākumā 

Grāmatvedības uzskaitē atzīstamās 

summas Prasību atlikums 

perioda beigās 

no līdz Maksājumi Procentu 

ieņēmumi 
1 2 3 4 5 6 

01.01.2019. 31.12.2019. 88 432.10 10 000.00 2 033,93 80 466,03 

01.01.2020. 31.12.2020. 80 466.03 10 000.00 1 850,71 72 316,74 

01.01.2021. 31.12.2021. 72 316.74 10 000.00 1 663,30 63 980,04 

01.01.2022. 31.12.2022. 63 980.04 10 000.00 1 471,55 55 451,59 

01.01.2023. 31.12.2023. 55 451.59 10 000.00 1 275,39 46 726,98 

01.01.2024. 31.12.2024. 46 726.98 10 000.00 1 074,72 37 801,70 

01.01.2025. 31.12.2025. 37 801.70 10 000.00 869,44 28 671,14 

01.01.2026. 31.12.2026. 28 671.14 10 000.00 659,44 19 330,58 

01.01.2027. 31.12.2027. 19 330.58 10 000.00 444,59 9 775,17 

01.01.2028. 31.12.2028. 9 775.17 10 000.00 224,83 0,00 

Kontrole 

  

100 000.00 11 567,90   

 

2019.gada 31.decembrī piezīmi V3.FIZN aizpilda saskaņā ar aprēķina tabulu (VK kalkulators): 

Kods 

Kontu grupas 

un 

institucionālā 

sektora 

nosaukums 

Saņemamie maksājumi Prasība 

(diskontētie 

ieņēmumi) 

pārskata 

perioda 

beigās 

kopā līdz 

līguma 

termiņa 

beigām 

n+1 n+2 n+3 

A B 1 2* 3* 4* 5** 

1220 

Tehnoloģiskās 

iekārtas un 

mašīnas 
90 000 

(100 000 – 

10 000) 

10 000 10 000 10 000 80 466 

   1220. 

S110000 

Nefinanšu 

sabiedrības 

*2. aile līdz 4.aile = aprēķina tabulas 4. ailes 2., 3., 4. rinda;  

**5. aile = aprēķina tabulas 6. ailes 1. rinda (noapaļots). 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. 

Savstarpējos darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm nekonsolidē. Ierakstus līmenī 

“Konsolidētais” nevar veikt. 
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V3.FNOM Informācija par finanšu nomā saņemtajiem aktīviem un veicamajiem maksājumiem  

Kods 

Kontu grupas 

un 

institucionālā 

sektora 

nosaukums 

Atlikusī vērtība 

(bilances vērtība) 

pārskata perioda 

beigās 

 

Nākotnes minimālie nomas maksājumi Saistības 

(diskontētie 

izdevumi) 

pārskata 

perioda 

beigās 

Neatceļa

mā 

apakšno

ma 

kopā 

līdz 

līguma 

termiņa 

beigām 

n+1 n+2 n+3 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

xxx0 
 

 

        

 

  

Sxxxxxx         

Piemērs: 

1230 

   S11000 
 

D 1230  

mīnus 

K 1293, 1299 

    K 5135  

K 5315 

K 5317 

K 5424 

 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par nomnieka atzītajiem aktīviem, finanšu saistībām un veicamiem maksājumiem 

sadalījumā pa aktīva kontiem un darījuma partnera institucionālajiem sektoriem. 

A – norāda atzītā aktīva konta numuru (kontu grupas trešais līmenis, piemēram, 1110; 1120; 1130; 

1140;1160; 1210; 1220; 1230; 1240; 1250; 1260; 1270; 1510; 1540; 1550; 1610; 2160) 

(MK 87 1.pielikums); 

norāda darījuma partnera, no kura aktīvs saņemts nomā, institucionālo sektoru klasifikācijas kodu atbilstoši 

normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā: 

 sektoru S130000 klasifikācijas pilnā apmērā; 

 sektoru S110000, S120000, S140000, S150000 un S200000; 

B – norāda kontu grupas un institucionālā sektora nosaukumu; 

1 – norāda nomātā aktīva atlikušo vērtību pārskata perioda beigās; 

2 – uzrāda atlikušo līguma summu (pamatsumma un procentu maksājumu summa), nosacījums: 2. aile un 

6. aile nesakrīt; 

3 līdz 5 – uzrāda veicamos maksājumus atbilstoši līguma nosacījumiem attiecīgajā pārskata periodā; 

6 – norāda saistību diskontēto vērtību pārskata perioda beigās; 

7 – norāda saskaņā ar līgumu aprēķināto summu par neatceļamo nomu pārskata perioda beigās, ja aktīvs ir 

iznomāts citai personai (MK 87 312.p.), piemēram, līgumā paredzēta maksa 1 mēneša nomas maksas 

apmērā, ja nomnieks vienpersoniski lauž līgumu. Ja aizpilda šo aili, tad aizpilda arī piezīmi “V4.OIZN 

Informācija par operatīvajā nomā nodotajiem aktīviem un saņemamajiem maksājumiem”. 

Piemērs: 

Budžeta iestāde noslēdz finanšu nomas līgumu par automašīnas iegādi. Šo saņemto automašīnu budžeta 

iestāde uzskaita kontā 1230, kura numuru un nosaukumu uzrāda V3.FNOM piezīmē (sk. piemēru tabulā). 

Institucionālo sektoru klasifikācijas kods atbilst darījuma partnerim. Finanšu nomas līguma kopējā vērtība 

11 000 euro, gada procentu likme līgumā nav noteikta, tāpēc izmanto Valsts kases publicēto likmi 2.3 % 

gadā, kas ir spēkā darījuma uzsākšanas datumā.  

Aprēķina tabula no Valsts kases mājas lapas sadaļas “kalkulatori” “Finanšu noma nomniekam”, izmantojot 

piemērā norādīto likmi: 
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Periods 
Saistību atlikums 

perioda sākumā 

Grāmatvedības uzskaitē atzīstamās 

summas 
Saistību atlikums 

perioda beigās 
no līdz Maksājumi Procentu 

izdevumi 

1 2 3 4 5 6 

01.01.2019. 31.12.2019. 10 279.93 2 200.00 236,44 8 316,37 

01.01.2020. 31.12.2020. 8 316.37 2 200.00 191,26 6 307,63 

01.01.2021. 31.12.2021. 6 307.63 2 200.00 145,08 4 252,71 

01.01.2022. 31.12.2022. 4 252.71 2 200.00 97,82 2 150,53 

01.01.2023. 31.12.2023. 2 150.53 2 200.00 49,47 0,00 

Kontrole   11 000.00 720,07   

 

Saņemto automašīnu un saistības sākotnēji atzīst 10 279,93 EUR vērtībā. Automašīnai 2019.gada beigās 

aprēķina uzkrāto nolietojumu: 

10279,93 EUR/ 10 gadi = 1 027,99 EUR nolietojums gadā 

Automašīnas atlikusī vērtība 31.12.2019. ir 9 251,94 EUR (= 10279,93 EUR - 1 027,99 EUR). 

 

2019.gada 31.decembrī piezīmi V3.FNOM aizpilda saskaņā ar aprēķina tabulu (VK kalkulators): 

Kods 

Kontu grupas 

un 

institucionālā 

sektora 

nosaukums 

Atlikusī 

vērtība 

(bilances 

vērtība) 

pārskata 

perioda 

beigās 

Nākotnes minimālie nomas maksājumi Saistības 

(diskontētie 

izdevumi) 

pārskata 

perioda 

beigās 

Neatceļamā 

apakšnoma 
kopā līdz 

līguma 

termiņa 

beigām 

n+1 n+2 n+3 

A B 1* 2 3** 4** 5** 6*** 7 

1230 
Pārējie 

pamatlīdzekļi 
9252  

8800 

(11 000 - 

2 200) 

2200 2200 2200 8 316 0 
1230.   

S110000 
Nefinanšu 

sabiedrības 

Informācijai: 

*1.aile = automašīnas atlikusī vērtība 31.12.2019. (noapaļots) atbilstoši bilancē norādītajai vērtībai; 

**3.aile līdz 5. aile = aprēķina tabulas 4. ailes 2., 3., 4. rinda; 

***6.aile = aprēķina tabulas 6. ailes 1.rinda (noapaļots). 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. 

Savstarpējos darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm nekonsolidē. Ierakstus līmenī 

“Konsolidētais” nevar veikt. 
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V3.CITA Cita informācija pārskatu lietotājiem 

Kontu 

gr. 

Kontu grupas 

nosaukums 
Apraksts 

Pārskata 

periodā 

Iepriekšējā 

pārskata 

periodā 

A B C 1 2 

xxx0 
    

Piemērs: 

1220 

Tehnoloģiskās 

iekārtas un 

mašīnas 

Budžeta iestāde izvērtēja operatīvajā nomā esošu diagnostikas 

iekārtu, kura darbojas tikai ar iestādes aprīkojumu, un 

pārklasificēja kā finanšu nomas līgumu. Aktīva uzskaites vērtība 

10 000 euro 

10 000 0 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda citu lietotājiem būtisku informāciju par finanšu nomu, kas varētu ietekmēt to lēmumu pieņemšanu. 

A, B – norāda kontu grupu (kontu grupas trešais līmenis, piemēram, 1210) un kontu grupas nosaukumu 

(MK 87 1.pielikums); 

C – norāda informāciju par darījumu; 

1, 2 – norāda darījuma vērtību. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. 

Savstarpējos darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm nekonsolidē. Ierakstus līmenī 

“Konsolidētais” nevar veikt. 
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V4.piezīme “Operatīvā noma”  

V4.OIZN Informācija par operatīvajā nomā nodotajiem aktīviem un saņemamajiem maksājumiem  

Kods 

Kontu grupas un 

institucionālā 

sektora nosaukums 

Aktīva atlikusī vērtība 

(bilances vērtība) 
Saņemamie maksājumi 

pārskata 

perioda 

sākumā 

pārskata 

perioda 

beigās 

kopā līdz 

līguma 

termiņa 

beigām 

n+1 n+2 n+3 

A B 1 2 3 4 5 6 

xxx0         

Sxxxxxx 
 

            

Piemērs: 

1230 

S110000 
 

D 1230 

mīnus 

K 1293, 

1299 

D 1230 

mīnus 

K 1293, 

1299 

    

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par iznomātajiem aktīviem un saņemamiem maksājumiem sadalījumā pa aktīva kontiem 

un darījuma partneru institucionālajiem sektoriem. 

A – norāda iznomātā aktīva kontu grupas numuru (kontu grupas trešais līmenis, piemēram, 1110; 1120; 

1130; 1140;1160; 1210; 1220; 1230; 1240; 1250; 1260; 1270; 1510; 1540; 1550; 1610; 2160) 

(MK 87 1.pielikums); 

norāda darījuma partnera, kuram aktīvs iznomāts, institucionālo sektoru klasifikācijas kodu atbilstoši 

normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā: 

 sektoru S130000 klasifikācijas pilnā apmērā; 

 sektoru S110000, S120000, S140000, S150000 un S200000; 

B – norāda kontu grupas un institucionālā sektora nosaukumu; 

1, 2 – norāda aktīva atlikušo vērtību (saskaņā ar iznomātāja grāmatvedības uzskaites datiem); Daļēji 

iznomātam aktīvam aktīva atlikušo vērtību neuzrāda, piemēram, no dzīvojamās ēkas atsevišķu telpu grupu 

izīrē uzņēmumam, šajā gadījumā proporciju ēkas vērtībai (bilances vērtībai) nerēķina. 

3 – norāda saņemamiem nomas maksājumus līdz līguma termiņa beigām, piemēram, noslēdz līgumu ar citu 

iestādi par mikroskopa nomu ar nomas līguma termiņu trīs gadi un nomas maksu gadā 950 euro. 

Maksājumus veic nākamā gada sākumā. Šajā ailē pirmā gada beigās uzrāda 950*3=2850 euro; 

4 līdz 6 – uzrāda saņemamos maksājumus (naudas plūsmu) saskaņā ar līgumu par nākamajiem trīs gadiem 

(n ir pārskata gads), piemēram, šajās ailēs norāda 950 euro katru nākamo gadu.  

Piemērs V4.OIZN aizpildīšanai: 

Kods 

Kontu grupas un 

institucionālā 

sektora 

nosaukums 

Aktīva atlikusī vērtība 

(bilances vērtība) 
Saņemamie maksājumi 

pārskata 

perioda 

sākumā 

pārskata perioda 

beigās 

kopā līdz 

līguma termiņa 

beigām 

n+1 n+2 n+3 

A B 1 2 3 4 5 6 

1230 
Pārējie 

pamatlīdzekļi 
5000 4083 2850 950 950 950 

  1230. 

S110000 

  Nefinanšu    

sabiedrības 
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Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. 

Savstarpējos darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm nekonsolidē. Ierakstus līmenī 

“Konsolidētais” nevar veikt. 

V4.ONOM Informācija par operatīvajā nomā saņemtajiem aktīviem un veicamajiem maksājumiem  

Kods 

Kontu grupas un 

institucionālā 

sektora 

nosaukums 

Pārskata periodā 

atzītie izdevumi par 

nomu 

Neatceļamās nomas maksājumi Neatce-

ļamā 

apakš-

noma 

(ieņē-

mumi) 

pārskata 

perioda beigās   
n+1 n+2 n+3 

A B 1 2 3 4 5 6 

xxx0        

Sxxxxxx        

Piemērs: 

1230 

      S110000 
 

D 7xxx 

K 5316 

K 5424 

Zembilances 

kods 9550 
    

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par nomā saņemtajiem aktīviem un veicamiem maksājumiem sadalījumā pa aktīva 

kontiem un darījuma partneru institucionālajiem sektoriem. 

A – norāda iznomātā aktīva ekonomiskai būtībai atbilstošās kontu grupas numuru (kontu grupas trešais 

līmenis, piemēram, 1110; 1120; 1130; 1140; 1160; 1210; 1220; 1230; 1240; 1250; 1260; 1270; 2160) 

(MK 87 1.pielikums); 

norāda darījuma partnera, no kura aktīvs iznomāts, institucionālo sektoru klasifikācijas kodu atbilstoši 

normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā: 

 sektoru S130000 klasifikācijas pilnā apmērā; 

 sektoru S110000, S120000, S140000, S150000 un S200000; 

B – norāda kontu grupas nosaukumu un institucionālā sektora nosaukumu; 

1 – uzrāda pārskata perioda atzītos operatīvās nomas izdevumus, piemēram, operatīvās nomas ņēmējs 

saskaņā ar līgumu pārskata periodā saņēmis pakalpojumu un atzinis izdevumus 1000 euro apmērā. Šajā ailē 

uzrāda 1000 euro; 

2 – uzrāda zembilancē atzītās iespējamās saistības par neatceļamo nomu (MK 87 312.p.); 

3 līdz 5 – uzrāda nomnieka neatceļamos nomas maksājumus atsevišķi par nākamajiem trīs gadiem, kas jāveic, 

ja līgumu lauztu nākamojos pārskata periodos (MK 87 312.p.), piemēram, operatīvās nomas līgums noslēgts 

uz četriem gadiem, un tajā noteikts, ka pirmos trīs gadus nomniekam par līguma vienpersonisku laušanu 

jāmaksā 60 euro, bet pēdējā gadā maksa nav noteikta. 

6 – uzrāda neatceļamās apakšnomas ieņēmumus līguma laušanas gadījumā, ja operatīvā nomā saņemtais 

aktīvs iznomāts citai personai (MK 87 312.p.).  
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Piemērs V4.ONOM aizpildīšanai: 

Kods 

Kontu grupas 

un 

institucionālā 

sektora 

nosaukums 

Pārskata 

periodā atzītie 

izdevumi par 

nomu 

Neatceļamās nomas maksājumi 

Neat-

ceļa-

mā 

apakš

noma 

(ieņē-

mumi) 

pārskata perioda 

beigās 
n+1 n+2 n+3 

A B 1 2 3 4 5 6 

1230 
Pārējie 

pamatlīdzekļi 
1000 60 60 60 0 0 

 1230.   

S110000 

Nefinanšu 

sabiedrības 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. 

Savstarpējos darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm nekonsolidē. Ierakstus līmenī 

“Konsolidētais” nevar veikt. 

V4.CITA Cita informācija pārskatu lietotājiem 

Kontu gr. 
Kontu grupas 

nosaukums 
Apraksts 

Pārskata 

periodā 

Iepriekšējā 

pārskata 

periodā 

A B C 1 2 

xxx0 
   

 

Piemērs: 

1230 
Pārējie 

pamatlīdzekļi 

Pārskata perioda beigās lauzts operatīvās nomas līgums, 

kas tika noslēgts par mikroskopa nomu uz trīs gadiem. 

Maksa par līguma laušana 1000 euro. 

1000 0 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda citu lietotājiem būtisku informāciju par operatīvo nomu, kas varētu ietekmēt to lēmumu pieņemšanu 

A – norāda kontu grupu (kontu grupas trešais līmenis, piemēram, 1230) un kontu grupas nosaukumu 

(MK 87 1.pielikums); 

C – apraksta darījumu; 

1, 2 – norāda darījuma vērtību. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. 

Savstarpējos darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm nekonsolidē. Ierakstus līmenī 

“Konsolidētais” nevar veikt. 
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V5.piezīme “Valsts ieņēmumu dienesta administrēto  nodokļu, nodevu un citu uz valsts budžetu attiecināmo maks ājumu  

administrēšanas rezultāts”   

V5.PRAS Izmaiņas Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu, nodevu un citu uz valsts budžetu attiecināmo maksājumu prasībās  

Kods 

Budžeta 

ieņēmumu 

klasifikācijas 

koda 

nosaukums un 

konta 

nosaukums 

Pārskata perioda sākumā Pārskata periodā Pārskata perioda beigās 

bruto 

(2. + 3.) 

pamat-

summa 

nokavējuma 

nauda 

aprēķināts 

(+,-) 

saņemts 

(+) 
pārvietošana 

citas 

izmaiņas 

(+,-) 

Bruto 

(1.+4.-

5.+6.+7.+8.+9.) 

 = (11.+12.) 

pamat-

summa 

Nokavē-

juma 

nauda 

       

no (+) 

/uz (-) 

saistību 

kontiem 

starp 

aktīva 

kontiem 

(+,-) 

starp 

budžeta 

ieņēmumu 

veidiem 

(+,-) 

    

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

x.x.0.0 Nodokļa veids             

xxxx 
Konta 

nosaukums             

x.x.x.x 
Nodevas 

nosaukums             

xxxx 
Konta 

nosaukums             

x.x.x.x 

Citi 

maksājumi 

valsts budžetā             

xxxx 
Konta 

nosaukums             
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Aizpildīšanas apraksts: 

Valsts ieņēmumu dienests sniedz informāciju par tā administrēto nodokļu, nodevu un citu uz valsts budžetu 

attiecināmo maksājumu prasību atlikumu pārskata perioda sākumā un beigās atbilstoši ieņēmumu veidam 

un par šo prasību izmaiņām sadalījumā pēc to ekonomiskās būtības un grāmatvedības kontiem, izņemot 

par prasību vērtības samazinājumu. 

Prasību vērtības samazinājumu piezīmē V5.PRAS neuzrāda, bet to uzrāda sekojoši: 

 ilgtermiņa prasībām vērtības samazinājumu uzrāda un skaidro piezīmē “1.4.VERT 

Izveidotais vērtības samazinājums ilgtermiņa prasībām”; 

 īstermiņa prasībām vērtības samazinājumu uzrāda un skaidro piezīmē “2.3.VERT 

Izveidotais vērtības samazinājums īstermiņa prasībām”. 

A, B – norāda ieņēmumu klasifikācijas kodu un koda nosaukumu un grāmatvedības konta numuru un 

nosaukumu, saskaņā ar noteikto klasifikāciju: 

 norāda nodokļu veida un ieņēmumu klasifikācijas kodu un tā nosaukumu 

(MK 1032 pielikums). Piemēram, 2.0.0.0. Sociālās apdrošināšanas iemaksas. 2.1.0.0. 

Brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas. 2.2.0.0. Valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas. 2.4.0.0. Ieņēmumi valsts speciālajā budžetā no valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu sadales. 2.5.0.0. Ieņēmumi valsts pamatbudžetā no valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sadales veselības aprūpes finansēšanai. 22.5.0.0. 

Pārējās sociālās apdrošināšanas iemaksas;  

 grāmatvedības konta numurs, piemēram: 1428, 2342, 2343, 2349, 2368, un konta 

nosaukums (MK 87 1.pielikums); 

 nodevām un citiem maksājumiem valsts budžetā – norāda ieņēmumu klasifikācijas kodu 

piecās zīmēs atbilstoši budžetu ieņēmumu klasifikācijas kodam un atbilstošo nosaukumu 

(MK 1032 pielikums). Piemēram, 9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas, 

9.3.0.0. Speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas, 9.3.5.0. Uzņēmējdarbības riska valsts 

nodeva, 9.3.7.0. Numerācijas lietošanas tiesību ikgadēja valsts nodeva.  

1 – norāda kopējo prasību summu, kas veidojas no pamatsummas un soda un nokavējuma naudām, 

pārskata perioda sākumā; 

2 – norāda prasību pamatsummu perioda sākumā. Pamatsummu norāda, ņemot vērā piešķirtās atlaides un 

atvieglojumus, bet neņemot vērā prasību vērtības samazinājumu; 

3 – norāda nokavējuma naudas kopsummu, tai skaitā arī atzīto prasību par soda naudu un kavējuma naudu, 

ja to saņemšana ir droši ticama (MK 87 359.2.p.); 

4 – norāda pārskata periodā aprēķināto prasību summu (bruto), ņemot vērā piešķirtās atlaides un 

atvieglojumus, tai skaitā norāda pārskata periodā atzīto prasību summu par soda naudām un kavējumu 

naudām, gadījumos, ja to saņemšana ir droši ticama (MK 87 359.2.p.). Prasību summas palielinājumu 

uzrāda kā pozitīvu skaitli, prasības summas samazinājumu uzrāda kā negatīvu skaitli, t.i. pirms skaitļa 

liekot mīnusa zīmi; 

5 – norāda pārskata periodā saņemto summu par prasību apmaksu, tai skaitā samaksāto summu par 

aprēķināto soda naudu un kavējuma naudu; 

6 – norāda pārvietotās summas no vai uz saistību kontiem. Summu norāda kā pozitīvu skaitli, ja pārskata 

periodā kopējā pārvietotā summa uz aktīvu kontu no saistību konta ir lielāka nekā kopējā pārvietotā summa 

no aktīvu konta uz saistību kontu, bet summu norāda kā negatīvu skaitli, ja pārskata periodā kopējā 

pārvietotā summa no aktīvu konta uz saistību kontu ir lielāka nekā kopējā pārvietotā summa no saistību 

konta uz aktīvu kontu.  

Piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta uzskaitē ir prasība pret nodokļu maksātāju par iedzīvotāju ienākuma 

nodokli 300 euro vērtībā, kas uzskaitītas grāmatvedības kontā 2342. Nodokļa maksātājs pārskata periodā 

iesniedz precizētu deklarāciju, kā rezultā rodas nodokļa pārmaksa 300 euro vērtībā, kuru Valsts ieņēmumu 

dienests pārgrāmato no prasībām uz saistībām. Šajā gadījumā grāmatvedības uzskaitē iegrāmato saistības 
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pret nodokļu maksātāju grāmatvedības kontā 5732 un piezīmē uz saistībām pārvietoto summu pie aktīva 

konta 2342 norāda kā negatīvu skaitli, t.i. -300, klasificējot pie attiecīgā nodokļa veida; 

7 – norāda pārvietotās summas starp aktīva kontu grupām viena nodokļu un / vai nodevu un / vai citu 

maksājumu valsts budžetā veida ietvaros.  

Piemēram, nodokļa maksātājs un Valsts ieņēmumu dienests noslēdz vienošanos ar samaksas termiņa 

pagarinājuma piešķiršanu nodokļa maksātāja kavētiem nodokļu parādiem par kopējo summu 10 000 euro, 

no kuriem 7 000 euro nodokļa maksātājam jāsamaksā vēlāk kā 12 mēnešus pēc bilances datuma. Vienošanās 

dienā Valsts ieņēmumu dienests daļu no īstermiņa prasībām pret nodokļu maksātāju pārgrāmato kā 

ilgtermiņa prasības 7 000 euro (D 1428 K 234x) un piezīmē no aktīva konta 234x uz aktīva kontu 1428 

pārvietoto summu norāda pie aktīva konta 234x kā negatīvu skaitli, t.i. -700, pie aktīva konta 1428 kā pozitīvu 

skaitli, t.i. 700, klasificējot pie attiecīgā nodokļa veida; 

8 – norāda pārvietotās prasības starp nodokļu / nodevu un citu maksājumu valsts budžetā veidiem.  

Piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta uzskaitē ir prasības pret nodokļu maksātāju par iedzīvotāju ienākuma 

nodokli 600 euro vērtībā, kas uzskaitītas kontā 2342. Nodokļu maksātājam precizējot deklarāciju, Valsts 

ieņēmumu dienests prasības par iedzīvotāju ienākuma nodokli pārvieto uz prasībām par valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Šīs izmaiņas uzrāda, samazinot prasības kontā 2342 kā negatīvu 

skaitli, t.i. – 600 euro, un palielinot prasības kontā 2349 kā pozitīvu skaitli, t.i. +600 euro, pie attiecīgā 

nodokļa veida. 

9 – norāda citas izmaiņas prasībās.  

Piemēram, ja Valsts ieņēmumu dienests atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam dzēsis prasību nodokļu 

maksātājam – fiziskai personai viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu 

parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas. 

10 – aprēķina kopējo prasību summu, kas veidojas no pamatsummas un soda un nokavējuma naudām, 

pārskata perioda beigās, kas vienāds ar prasību pārskata perioda sākuma atlikuma un darījumu pārskata 

periodā summas attiecīgajā prasību kontā; 

11 – norāda prasību pamatsummu perioda beigās. Pamatsummu norāda, ņemot vērā piešķirtās atlaides un 

atvieglojumus, bet neņemot vērā prasību vērtības samazinājumu; 

12 – norāda nokavējuma naudas kopsummu pārskata perioda beigās, tai skaitā arī atzīto prasību par soda 

naudu un kavējuma naudu, ja to saņemšana ir droši ticama (MK 87 359.2.p.). 

Informāciju par būtiskiem iepriekšējā pārskata perioda kļūdu labojumiem sniedz V12. piezīmē.  

Piemērs (7.ailes aizpildīšana): 

Nodokļa maksātājs un Valsts ieņēmumu dienests noslēdz vienošanos par samaksas termiņa pagarinājuma 

piešķiršanu nodokļa maksātāja kavētiem pievienotās vērtības nodokļa parādiem par kopējo summu 10 000 

euro, no kuriem 7 000 euro nodokļa maksātājam jāsamaksā vēlāk kā 12 mēnešus pēc bilances datuma. 

Vienošanās dienā Valsts ieņēmumu dienests daļu no īstermiņa prasībām pret nodokļu maksātāju 

pārgrāmato kā ilgtermiņa prasības, t.i. D 1428 K 2343, 7 000 euro.
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Piemērs V5.PRAS aizpildīšanai: 

Kods 

Budžeta 

ieņēmumu 

klasifikācijas 

koda nosaukums 

un konta 

nosaukums 

Pārskata perioda sākumā Pārskata periodā Pārskata perioda beigās 

bruto 

(2. + 3.) 

pamat-

summa 

nokavējuma 

nauda 

aprēķināts 

pārskata 

periodā (+,-

) 

saņemts 

(+) 

pārvietošana 

citas 

izmaiņ

as (+,-) 

Bruto 

(1.+4.-

5.+6.+7.+

8.+9.) 

 = 

(11.+12.) 

pamat-

summa 

nokavējuma 

nauda 

no (+) /uz 

(-) 

saistību 

kontiem 

starp 

aktīva 

kontiem 

(+,-) 

starp 

budžeta 

ieņēmumu 

veidiem 

(+,-) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5.1.0.0 Pievienotās 

vērtības nodoklis 
10 000 9 000 1 000 0 0 0 0 0 0 10 000 9 000 1 000 

1428 Pārējās iepriekš 

neklasificētās 

ilgtermiņa 

prasības 

0 0 0 0 0 0 7 000 0 0 7 000 7 000 0 

2343 

Prasības par 

pievienotās 

vērtības nodokli 

10 000 9 000 1 000 0 0 0 -7 000 0 0 3 000 2 000 1 000 

 

V5.SAIS Izmaiņas Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu, nodevu un citu uz valsts budžetu attiecināmo maksājumu saistībās  

Kods 

Budžeta ieņēmumu 

klasifikācijas koda 

nosaukums un konta 

nosaukums 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Pārskata periodā 

Pārskata 

perioda 

beigās 
aprēķināts 

(+,-) 

saņemts 

(+) 

atmaksa 

(-) 

pārvietošana 
citas 

izmaiņas 

(+,-) 
no (+)/uz (-) 

aktīvu kontu 

starp saistību 

kontiem (+,-

) 

starp budžeta 

ieņēmumu 

veidiem (+,-) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

x.x.0.0 Nodokļa veids          

xxxx Konta nosaukums          

x.x.x.x Nodevas nosaukums          

xxxx Konta nosaukums          

x.x.x.x 
Citi maksājumi valsts 

budžetā          

xxxx Konta nosaukums          



 

VADLĪNIJAS  2023.gada pārskatam                   144 

Aizpildīšanas apraksts: 

Valsts ieņēmumu dienests sniedz informāciju par administrēto nodokļu, nodevu un citu uz valsts budžetu 

attiecināmo maksājumu saistību atlikumu pārskata perioda sākumā un beigās atbilsotši ieņēmumu veidam 

un par saistību izmaiņām sadalījumā pēc to ekonomiskās būtības un grāmatvedības kontiem. 

A, B – norāda ieņēmumu klasifikācijas kodu un koda nosaukumu un grāmatvedības konta numuru un 

nosaukumu, saskaņā ar noteikto klasifikāciju: 

 norāda nodokļu veida un ieņēmumu klasifikācijas kodu trijās zīmēs un tā nosaukumu 

atbilstoši MK 1032 (MK 1032 pielikums). Piemēram, 1.0.0.0. Ienākuma nodokļi. 1.1.0.0. 

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. 1.2.0.0. Ieņēmumi no uzņēmumu ienākuma 

nodokļa;  

 grāmatvedības konta numuru, piemēram: 5199, 5428, 5732, 5733, 5739, un konta 

nosaukumu (MK 87 1.pielikums); 

 nodevām un citiem maksājumiem valsts budžetā – norāda ieņēmumu klasifikācijas kodu 

piecās zīmēs atbilstoši budžetu ieņēmumu klasifikācijas kodam un atbilstošo nosaukumu (MK 

1032 pielikums). Piemēram, 9.0.0.0.Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas, 

9.3.0.0. Speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas, 9.3.5.0. Uzņēmējdarbības riska valsts 

nodeva, 9.3.7.0. Numerācijas lietošanas tiesību ikgadējā valsts nodeva.  

1 – norāda kopējo saistību summu pārskata perioda sākumā; 

2 – norāda pārskata periodā aprēķinātās saistību summas izmaiņas. Summu norāda kā pozitīvu 

(palielinājums) vai negatīvu (samazinājums) skaitli.  

Piemēram, ja saskaņā ar nodokļu maksātāja iesniegto nodokļa deklarāciju nodokļu maksātājs deklarē 

samaksāto priekšnodokli, tad Valsts ieņēmumu dienesta uzskaitē atzīst ieņēmumu samazinājumu un saistību 

palielinājumu; 

3 – norāda summu, kas saņemta pārskata periodā, bet attiecas uz nākamajiem pārskata periodiem, 

piemēram, vienotajā nodokļu kontā saņemtos neattiecinātos maksājumus. Summu norāda kā pozitīvu 

skaitli; 

4 – norāda pārskata periodā nodokļu maksātājiem atmaksāto summu. Summu norāda kā negatīvu skaitli;  

Piemēram, ja pārskata gadā atmaksāti 25 000 euro, tad šajā ailē norāda “-25 000”; 

5 – norāda pārvietotās summas no vai uz aktīvu kontiem. Summu norāda kā pozitīvu skaitli, ja pārskata 

periodā kopējā pārvietotā summa no aktīvu konta uz saistību kontu ir lielāka nekā kopējā pārvietotā 

summa no saistību konta uz aktīvu kontu. Summu norāda kā negatīvu skaitli, ja pārskata periodā kopējā 

pārvietotā summa no saistību konta uz aktīvu kontu ir lielāka nekā kopējā pārvietotā summa no aktīvu 

konta uz saistību kontu; 

6 – norāda pārvietotās summas starp saistību kontiem viena nodokļu, nodevu vai citu maksājumu valsts 

budžetā veida ietvaros;  

7 – norāda saistību summas pārvietošanu starp nodokļu veidiem un / vai nodevām un / vai citiem 

maksājumiem valsts budžetā;  

Piemēram, nodokļa maksātājs un Valsts ieņēmumu dienests vienojas, ka nodokļu maksātāja pārmaksu par 

pievienotās vērtības nodokli pārvirza uz iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas tālāk tiks izmantota nodokļu 

maksātāja parāda par iedzīvotāju ienākuma nodokli segšanai. Šīs izmaiņas šajā ailē uzrāda šādi: kontā 

5733 pie pievienotās vērtības nodokļa pārvietoto summu kā negatīvu skaitli un kontā 5732 pie iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa kā pozitīvu skaitli. 

8 – norāda citas izmaiņas saistībās, kas nav uzrādītas iepriekšējās ailēs;  

Piemēram, ja Valsts ieņēmumu dienests atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam dzēsis pārmaksātās 

nodokļu summas, ja nodokļu maksātājs ir likvidēts un izslēgts no nodokļu maksātāju reģistra vai triju gadu 

laikā no konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa 

summas atmaksu vai novirzīšanu kārtējo vai nokavēto nodokļu maksājumu segšanai;  

9 – aprēķina un norāda kopējo saistību summu pārskata perioda beigās. 

Informāciju par būtiskiem iepriekšējā pārskata perioda kļūdu labojumiem sniedz V12. piezīmē. 
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 V5.TERM Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu bruto prasību sadalījums atbilstoši 

apmaksas termiņiem 

Ieņēmumu 

klasifikācijas 

kods 

Nodokļa 

veida 

nosaukums 

Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

līdz 1 

gadam 
1 – 2 gadi 3 – 5 gadi 

vairāk 

nekā 5 

gadi 

līdz 1 

gadam 
1 – 2 gadi 3 – 5 gadi 

vairāk 

nekā 5 

gadi 

A B 1 2 3 4 6 7 8 9 

xx.x.0.0. 
             

Aizpildīšanas apraksts: 

Valsts ieņēmumu dienests norāda nodokļu bruto prasību atlikuma pārskata perioda sākumā un beigās 

sadalījumu pa nodokļu veidiem atbilstoši apmaksas termiņiem par kontu grupā 1400 un kontu grupā 2300 

uzskaitītajām nodokļu prasībām. 

A, B – norāda nodokļu veida un ieņēmumu klasifikācijas kodu un tā nosaukumu (MK 1032 pielikums). 

1, 6 – norāda nodokļu bruto prasības ar termiņu līdz 1 gadam; 

2, 7 – norāda nodokļu bruto prasības ar termiņu 1 – 2 gadi; 

3, 8 – norāda nodokļu bruto prasības ar termiņu 3 – 5 gadi; 

4, 9 – norāda nodokļu bruto prasības ar termiņu vairāk nekā 5 gadi; 

5, 10 – aprēķina nodokļu bruto prasības kopā pārskata perioda sākumā un beigās. 

V5.NMPM Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu prasības pret nodokļu maksātājiem, kas 

pārsniedz 1 000 000 euro  

Aizpildīšanas apraksts: 

Valsts ieņēmumu dienests sniedz informāciju par prasībām pret nodokļu maksātājiem, kuru aktuālā kopējā 

parāda summa saimnieciskā gada 31. decembrī pārsniedz 1 000 000 euro, norādot nodokļu maksātāja 

nosaukumu un tā aktuālo parādu kopsummu pārskata perioda sākumā un pārskata perioda beigās. 

A – norāda nodokļu maksātāja nosaukumu; 

1, 2 – norāda nodokļu maksātāja aktuālo kopējo parāda summu. 

V5.NSSI Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu prasību struktūras izmaiņas  

Ieņēmumu 

klasifikācij

as kods 

Nodokļa 

veida 

nosauku

ms 

Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā Izmaiņas pārskata periodā 

prasību 

summa 

t. sk. reāli 

piedzenamie 

un termiņu 

pagarinājumi 

prasību 

summa 

t. sk. reāli 

piedzenamie 

un termiņu 

pagarinājumi 

kopējā prasību 

summa 

t. sk. piedzenami 

aktuālie parādi un 

termiņu 

pagarinājumi 

Summa 

(1. – 3.) 

% 

(5. / 

3. x 

100) 

Summa 

(2. – 4.) 

% 

(7. / 4. x

 100) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

xx.x.0.0.          

 

Nodokļu maksātāja nosaukums 
Pārskata perioda 

beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

A 1 2 

   



 

VADLĪNIJAS 2023.gada pārskatam      146 

Aizpildīšanas apraksts: 

Valsts ieņēmumu dienests sniedz informāciju par nodokļu parādu struktūras izmaiņām saimnieciskajā gadā, 

norādot kopējo parādu summu pārskata perioda beigās un iepriekšējā pārskata perioda beigās, tai skaitā 

reāli piedzenamos aktuālos parādus un termiņu pagarinājumus pa nodokļu veidiem. 

A, B – norāda nodokļu veida un ieņēmumu klasifikācijas kodu un tā nosaukumu (MK 1032 pielikums). 

1, 3 – norāda kopējo prasību summu (bruto); 

2, 4 – norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem reāli piedzenamās prasību summas un summas, kurām 

piešķirts samaksas termiņa pagarinājums; 

5, 6, 7, 8 – izmaiņu aprēķins pārskata periodā. 

V5.LNMS Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu kopējā prasību summa pret likvidētajiem 

nodokļu maksātājiem  

Kods Nosaukums 
Kopējā prasību summa 

pārskata perioda beigās pārskata perioda sākumā 

A B 1 2 

      

Aizpildīšanas apraksts: 

Valsts ieņēmumu dienests sniedz informāciju par kopējo prasību summām (bruto vērtībā) saimnieciskā 

gada 31. decembrī un iepriekšējā saimnieciskā gada 31. decembrī pret likvidēto nodokļu maksātāju – 

juridiskām personām. 

A, B – norāda kodu “Juridiskās personas” vai “Cits” un attiecīgā nodokļu maksātāja nosaukumu 

(MK 652 115.30.p.); 

1, 2 – norāda kopējo prasības summu (bruto vērtībā). 

V5.VPKM Valstij piekritīgā manta, kurai nav noteikta vērtība 

Kontu gr. 
Kontu grupas 

nosaukums 
Skaits Apraksts par iemesliem, kāpēc pārskata perioda beigās nav noteikta vērtība 

A B C D 

xxx0    

Aizpildīšanas apraksts: 

Valsts ieņēmumu dienests sniedz informāciju par valstij piekritīgo mantu, kas pārskata gada beigās 

uzskaitīta normatīvajos aktos noteiktajai kārtībā (daudzuma vienībās) un kurai nav noteikta šīs mantas 

vērtība, atbilstoši tās ekonomiskajai būtībai sadalījumā pa kontu grupām, norādot skaitu un iemeslu, kāpēc 

nav iespējams noteikt vērtību pārskata perioda beigās; piemēram, sniedz informāciju par valstij piekritīgo 

nekustamo īpašumu, kuram nav zināma kadastrālā vērtība pārskata perioda beigās (MK 87 379.p.). 

A, B – norāda aktīva ekonomiskajai būtībai atbilstošu kontu grupas numuru (kontu plāna trešais līmenis, 

piemēram, 2130) un kontu grupas nosaukumu (MK 87 1.pielikums); 

C – norāda skaitu; 

D – norāda aprakstu, kāpēc nav iespējams noteikt vērtību pārskata perioda beigās. 
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V5.CITA Cita informācija pārskatu lietotājiem 

Kods 

Ieņēmumu 

klasifikācijas 

koda nosaukums 

Apraksts Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata periodā 

A B C 1 2 

xx.x.x.x. 
    

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda citu lietotājiem būtisku informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrētiem nodokļiem, 

nodevām un citiem tā administrētiem uz valsts budžetu attiecināmiem maksājumiem,kas varētu ietekmēt to 

lēmumu pieņemšanu. 

A, B – norāda nodokļa veida, nodevas vai citu valsts budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodu un tā 

nosaukumu (MK 1032 pielikums); 

C – norāda aprakstu; 

1, 2 – norāda aprakstītā darījuma vērtību. 
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V6.piezīme “Tiesvedības”  

Informācija par aktuālām tiesvedībām, ja ir ticams, ka būs nepieciešams resursu izlietojums 

Kods Nosaukums 

Pārskata perioda sākumā Pārskata perioda beigās 

finanšu pārskata postenis summa  

finanšu 

pārskata 

postenis 

summa  

A B C 1 D 2 

      

Piemērs: 

STIE Tiesvedības ārvalstu un starptautiskajās tiesu institūcijās  

STIE 

 

Tiesvedības 

ārvalstu un 

starptautiskajās 

tiesu institūcijās 

 

Pārskata par darbības 

finansiālajiem 

rezultātiem posteņi, 

kopā 

   

  A27 Subsīdijas, 

dotācijas un sociālie 

pabalsti, kārtējie 

maksājumi Eiropas 

Savienības budžetā un 

starptautiskā sadarbība, 

ja D 8660 vai D 7xxx 

   

Bilances posteņi, kopā 

 
   

4000 Uzkrājumi, ja 

K 4000 
   

Zembilances posteņi, 

kopā 

 

   

  9590 Citas zembilances 

saistības 

 

    

CTIE 

 
Citas tiesvedības 

CTIE 

 

Citas 

tiesvedības 

 

Zembilances posteņi, 

kopā 

 

 

Zembilances 

posteņi, kopā 

 

 

CTIE 

 

Citas 

tiesvedības 

 

9590 Citas zembilances 

saistības 

 

 

9590 Citas 

zembilances 

saistības 

 

 

Aizpildīšanas apraksts: 

Uzrāda informāciju par aktuālām tiesvedībām, ja ir ticams, ka būs nepieciešams resursu izlietojums. 

Saskaņā ar speciālista novērtējumu norāda iespējamo vai jau zināmo zaudējumu summu bilances datumā, 

kas iestādei būtu jāmaksā, lai izpildītu pašreizēju pienākumu, tai skaitā jāpieprasa budžeta līdzekļi, ja tā 

tiesvedībā zaudētu, vai arī lai nodotu tā izpildi trešajai personai. Piezīmē norāda informāciju arī par 

zaudējumiem, par kuriem pārskata gadā ir veikti maksājumi, lai nodrošinātu tiesas lēmuma izpildi. 

Šajā piezīmē uzrāda finanšu pārskata posteņus, kas iekļauti bilancē, piemēram, grāmatvedības konts 4000 

vai 5xxx un zembilancē, piemēram, zembilances kods 9590 (MK 652 115.32.p.) un pārskatā par darbības 

finansiālajiem rezultātiem, piemēram, rindā “A27 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, kārtējie 

maksājumi Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība, ja atzīti izdevumi (MK 652 67.p.). 

A, B – norāda kodu un nosaukumu, saskaņā ar noteikto klasifikāciju (MK 652 115.32.p.): 

 STIE – tiesvedības ārvalstu un starptautiskajās tiesu institūcijās; 

 CTIE – citas tiesvedības; 
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C, D – norāda finanšu pārskata posteni, kurā uzrādītas esošās vai paredzamās saistības, atzītie izdevumi 

(MK 652 67.p., 115.32.p.). Vienam kodam var norādīt vairākus finanšu pārskata posteņus; 

1, 2 – norāda zināmo vai aplēsto saistību, uzkrājumu, iespējamo saistību summu. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

Piemērs: 

Pārskatā gadā norit tiesvedība ārvalstu un starptautiskās tiesu institūcijās un ir ticams, ka iestādei tiesas 

nolēmuma rezultātā var rasties zaudējumi 10 000 euro vērtībā. 
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V7.piezīme “Informācija par publiskās un pr ivātās partnerības  (turpmāk – partnerība) 

darījumu uzskaiti”  

V7.PPPL Informācija par partnerības līgumu 

Partnerības 

līguma 

numurs 

Partnerības 

līguma  sākuma 

datums 

Partnerības  

līguma beigu 

datums 

Partnerības 

līguma  

pirmstermiņa 

izbeigšanas 

iespēja 

Partnerības 

līguma termiņa 

pagarinājuma 

iespēja 

Partnerības līguma priekšmeta 

apraksts 

A B C D E F 

      

Piemērs: 

130/2018 25.06.2018. 24.06.2038 Jā Jā 

Par pirmsskolas izglītības 

iestādes izveidi un ēkas 

uzturēšanas pakalpojumu 

nodrošināšanu 

Aizpildīšanas apraksts 

Norāda informāciju par spēkā esošiem publiskās un privātās partnerības līgumiem: 

A – norāda partnerības līguma numuru; 

B, C – norāda sākotnējo noslēgtā partnerības līguma sākuma un beigu termiņu (datumu); 

D, E – norāda “Jā” vai “Nē”, vai pastāv partnerības līguma pirmstermiņa izbeigšanas un termiņa 

pagarinājuma iespēja; 

F – norāda partnerības līguma priekšmeta aprakstu, piemēram pirmskolas izglītības iestādes ēkas (aktīva) 

izveide un ēkas uzturēšanas pakalpojumu nodrošināšana. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

V7.PPPN Informācija par citiem partnerības līguma nosacījumiem  

Partnerības līguma numurs Nosacījumu apraksts Partnerības līguma summa 

A B 1 

   

Piemērs: 

130/2018 
Pirmskolas izglītības iestādes ēkas (aktīva) 

atjaunošana pēdējā līguma darbības gadā 

1 200 000 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda citu svarīgu informāciju par būtiskiem partnerības līguma nosacījumiem, kas varētu ietekmēt 

iestādes nākotnes naudas plūsmu apjomu un laiku, piemēram, informāciju par aktīva atjaunošanu vai 

pārveidošanu partnerības līguma darbības laikā. 

A – norāda partnerības līguma numuru; 

B – norāda būtisku partnerības līguma vienošanās nosacījumu aprakstu, piemēram, pirmskolas izglītības 

iestādes ēkas (aktīva) atjaunošana vai pārbūve pēdējā līguma darbības gadā; 
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1 – norāda partnerības līguma summu, kuru paredzēts maksāt par aktīvu (pamatlīdzekli). Līguma summu 

norāda bez procentu izdevumiem un maksājumiem par līgumā paredzētajiem pakalpojumiem. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

V7.IZML Informācija par pārskata periodā partnerības līgumā veiktajām izmaiņām (līguma 

pirmstermiņa izbeigšana, termiņa pagarinājums, izmaiņas līguma summā un citas izmaiņas) 

Partnerības 

līguma 

numurs 

Partnerības līguma 

termiņa pagarinājuma 

periods 

Partnerības līguma  

pirmstermiņa 

izbeigšana 

Izmaiņas (+/-) partnerības 

līguma summā 

Citu izmaiņu 

apraksts 

A B C 1 D 

     

Piemērs: 

130/2018 25.06.2040.  40 000 

Ēkas uzturēšanas 

maksas 

palielinājums 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par pārskata periodā veiktajām izmaiņām partnerības līgumā. 

A – norāda partnerības līguma numuru; 

B, C – norāda datumu, līdz kuram pagarināts partnerības līguma beigu termiņš, vai datumu, kurā līgumu 

paredzēts pārtraukt pirms termiņa; 

1 – norāda partnerības līguma summas izmaiņas (palielinājumu vai samazinājumu), kuru paredzēts maksāt 

par aktīvu vai pakalpojumiem, piemēram, 100 000 euro; 

D – norāda citas būtiskas izmaiņas partnerības līgumā, piemēram, ēkas atjaunošanas izmaksu aplēses 

palielinājums, pārskata periodā palielināta maksa par ēkas uzturēšanas pakalpojumiem. 

Piemēram, pārskata periodā iestāde pagarina līgumu ar privāto partneri par ēkas uzturēšanu vēl uz diviem 

gadiem (līdz 2040.gada 25.jūnijam) par summu 40 000 euro.  

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

V7.PPAN Informācija par pamatlīdzekļiem, kas analītiski nodalīti par partnerības aktīviem 

Konta 

Nr. 

Konta 

nosaukums 

Iepriekšējā pārskata periodā Pārskata periodā 

sākotnējā 

vērtība 

(+) 

nolietojums (-) 

vērtības 

samazinājums 

(+,-) 

sākotnējā 

vērtība (+) 

nolietojums 

(-) 

vērtības 

samazinājums 

(+,-) 

A B 1 2 3 4 5 6 

xxxx  
 

 
 

     

Piemērs: 

     D 121x K 129x K 1299 

1211 
Dzīvojamās 

ēkas 
0 0 0 200 000 -12 000 0 
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Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par iestādes uzskaitē esošu pamatlīdzekļu atlikušo vērtību dienā, kad noslēgtā 

partnerības līguma ietvaros tie analītiski nodalīti par partnerības aktīviem. Informāciju norāda par 

pamatlīdzekļiem, kas analītiski nodalīti pārskata periodā un iepriekšējā pārskata periodā. 

A, B – norāda konta numuru četrās zīmēs un konta nosaukumu, piemēram, 1211 Dzīvojamās ēkas, 1213 

Transporta būves (MK 87 1.pielikums); 

1, 4 – norāda sākotnējo vērtību analītiskās nodalīšanas dienā; 

2, 5 – norāda uzkrāto nolietojumu analītiskās nodalīšanas dienā; 

3, 6 – norāda uzkrāto vērtības samazinājumu analītiskās nodalīšanas dienā. Pārskata periodā vērtību var 

norādīt tikai ar negatīvu zīmi. 

Piemēram, pārskata periodā iestāde saskaņā ar noslēgto partnerības līgumu nodala mūzikas skolas ēku kā 

partnerības aktīvu. Analītiskās nodalīšanas dienā mūzikas skolas ēkas sākotnējā vērtība 200 000 euro 

(D 1211 K 1291), uzkrātais nolietojums 12 000 euro (D 7000 K 1291), ēkai nav aprēķināts vērtības 

samazinājums.  

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

V7.PPSA Informācija par pamatlīdzekļiem, kas pārskata periodā sākotnēji atzīti par partnerības 

aktīviem, šo pamatlīdzekļu nepabeigtā būvniecība un avansa maksājumi par šiem pamatlīdzekļiem 

Konta Nr. Konta nosaukums 
Sākotnējā vērtība (patiesā vērtība) Īpašuma tiesību nodošana 

līguma termiņa beigās 
palielinājums (+) pārvietošana (+,-) 

A B 1 2 C 

xxxx 
  

  

Piemērs: 

  
D 1211, D 1242  

K 5131 

D 1211 

K 1242 
 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par pārskata periodā sākotnēji atzītiem partnerības pamatlīdzekļiem, ja tie radušies 

noslēgtā partnerības līguma ietvaros. 

A, B – norāda konta numuru četrās zīmēs un konta nosaukumu, piemēram, 1211 Dzīvojamās ēkas, 1213 

Transporta būves, 1216 Inženierbūves (MK 87 1.pielikums); 

1 – norāda sākotnēji atzīto vērtību, kura iekļauta piezīmes 1.2.IZMK “Izmaiņas konta vērtībā” 17. ailē 

“Palielinājums”; 

2 – norāda vērtību, kurā pamatlīdzeklis pārvietots starp kontiem, piemēram, no 1240 Pamatlīdzekļu 

izveidošana un nepabeigtā būvniecība uz 1210 Zeme un būves un kura iekļauta piezīmes 1.2.IZMK 

“Izmaiņas konta vērtībā” 19. ailē “Pārvietošana”; 

C – norāda “Jā” vai “Nē”, vai partnerības līguma termiņa beigās paredzēta īpašuma tiesību nodošana 

iestādei. 
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Piemērs: 

Pārskata periodā saskaņā par saņemto informāciju, piemēram, saskaņā ar pieņemšanas – nodošanas aktu) 

iestāde atzīst aktīvu pirmskolas izglītības iestādes ēku 1 200 000 euro vērtībā (grāmatojumi: D 1242 

K 5131 un D 1211 K 1242. 

Piemērs V7.PPSA aizpildīšanai: 

Konta Nr. Konta nosaukums 
Sākotnējā vērtība (patiesā vērtība) Īpašuma tiesību nodošana 

līguma termiņa beigās 
palielinājums (+) pārvietošana (+,-) 

A B 1 2 C 

1211 Dzīvojamās ēkas 0 1 200 000 Jā 

1242 
Nepabeigtā 

būvniecība 
0 -1 200 000 Jā 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

V7.ITIE Informācija par aktīviem, saistībām un privātā partnera sniegtajiem pakalpojumiem 

partnerības līguma ietvaros 

Kods 

Konta un izdevumu 

klasifikācijas koda 

nosaukums 

Uzskaites vērtība Nākotnes maksājumi 

pārskata 

perioda 

beigās 

pārskata 

perioda 

sākumā 

kopā līdz 

līguma termiņa 

beigām 

n+1 n+2 n+3 

A B 1 2 3 4 5 6 

xxxx        

xxxx        

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par partnerības aktīva uzskaites vērtību, saistībām par partnerības aktīvu un plānotajiem 

maksājumiem par pakalpojumiem saskaņā ar partnerības līgumu. Procentu izdevumus un attiecīgās 

saistības nenorāda. 

A, B – norāda: 

 aktīva (pamatlīdzekļa) un saistību konta numuru četrās zīmēs un nosaukumu 

(MK 87 1.pielikums); 

 izdevumu kontu četrās zīmēs un nosaukumu (MK 87 1.pielikums) un izdevumu 

klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām un nosaukumu 

(MK 1031 pielikums); 

1, 2 – norāda: 

 aktīva (pamatlīdzekļa) uzskaites vērtību; 

 saistību uzskaites (diskontēto) vērtību; 

1, 2 – neuzrāda informāciju par partnera sniegtiem pakalpojumiem. 

3 līdz 6 – norāda maksājumu (naudas plūsmu) kopā līdz līguma termiņa beigām un atsevišķi par 

nākamajiem trīs gadiem (n ir pārskata gads): 

 saistību dzēšanai par partnerības aktīvu; 

 privātā partnera sniegto pakalpojumu apmaksai, piemēram, iestāde var noteikt nākotnes 

maksājumu summu, izmantojot aktuālās pakalpojumu cenas un nākamajiem gadiem plānoto 

apjomu. 

3 līdz 6 – neuzrāda informāciju par aktīvu. 
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Piemērs: 

Pārskata periodā iestāde ar noslēgusi partnerības līgumu par ceļa izbūvi. Pārskata perioda beigās iestāde 

uzrāda aktīva (ceļa) nepabeigto būvniecību un ilgtermiņa saistības 525 000 euro vērtībā (grāmatojums: 

D 1242 K 5131). Maksājumus par aktīvu 200 000 euro vērtībā iestāde paredzēts katru gadu, sākot ar trešo 

gadu (grāmatojums: D 5311 D 5317 K 2620). 

Saskaņā ar iestādes aplēsēm plānotā naudas plūsma par ceļa uzturēšanas izdevumiem 100 000 euro 

(partnerības līguma darbības laikā), kas iestādei jāsāk maksāt sākot ar trešo gadu ik gadu 12 000 euro 

(grāmatojumi D 7000 K 5311 un D 5311 K 2620). 

Piemērs V7.ITIE aizpildīšanai: 

Kods 

Konta un izdevumu 

klasifikācijas koda 

nosaukums 

Uzskaites vērtība Nākotnes maksājumi 

pārskata 

perioda 

beigās 

pārskata 

perioda 

sākumā 

kopā līdz 

līguma 

termiņa 

beigām 

n+1 n+2 n+3 

A B 1 2 3 4 5 6 

1242 
Nepabeigtā 

būvniecība 
525 000 0 x x x x 

5131 

Ilgtermiņa 

saistības pret 

piegādātājiem 

un 

darbuzņēmējiem 

525 000 0 1 200 000 0 200 000 200 000 

7000 
Pamatdarbības 

izdevumi 
x x 

76 000 0 12 000 12 000 

2246 

Autoceļu un ielu 

pārvaldīšana un 

uzturēšana 

x x 76 000 0 12 000 12 000 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

V7.PPNA Informācija par privātam partnerim nodotiem budžeta iestādes aktīviem ieņēmumu 

gūšanai 

Konta Nr. Konta nosaukums 
Aktīvs ir budžeta 

iestādes uzskaitē 

Aktīva uzskaites vērtība 

pārskata periodā 

iepriekšējā 

pārskata 

periodā 

A B C 1 2 

xxxx     

Piemērs: 

   D 1211 mīnus K 1291  

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par citiem aktīviem, kurus iestāde nodevusi privātam partnerim un kas nav partnerības 

līguma aktīvs, piemēram, iestāde partnerības līguma ietvaros nodevusi lietošanā vai pārdevusi privātam 

partnerim zemi ienākumu gūšanai, aizstājot vai samazinot maksājumus par partnerības aktīvu. 

A, B – norāda konta numuru četrās zīmēs un konta nosaukumu (MK 87 1.pielikums), kurā uzskaitīts 

budžeta iestādes aktīvs, vai atbilstoši aktīva ekonomiskai būtībai, ja aktīvs izslēgts no uzskaites;  
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C – norāda “Jā” vai “Nē” par pārskata periodā priātam partnerim nodotoaktīvu, kas ir budžeta iestādes 

uzskaitē, piemēram, ja iestāde partnerības līguma ietvaros pārdevusi privātam partnerim zemi, aizstājot 

vai samazinot maksājumus par aktīvu, nodotais aktīvs – zeme – nav budžeta iestādes uzskaitē; 

1, 2 – norāda aktīva uzskaites vērtību nodošanas dienā, ja aktīvs ir budžeta iestādes uzskaitē. Ja nodotais 

aktīvs izslēgts no uzskaites, norāda informāciju aktīva izslēgšanas dienā. 

 

Piemērs: 

Pārskata periodā iestāde saskaņā ar partnerības līguma nosacījumiem privātajam partnerim nodod 

dzīvojamo ēku. Iestāde veic nolietojuma aprēķinu par periodu līdz ēkas nodošanai privātam partnerim ēkas 

sākotnējā vērtība 50 000 euro, (grāmatojums D 1211 K 5311) un uzkrātais nolietojums 2 500 

(grāmatojums D 7000 K 1291), piezīmē V7.PPNA uzrāda aktīva atlikušo vērtību aktīva izslēgšanas dienā 

47 500 euro vērtībā (50 000-2 500). 

PiemērsV7.PPNA aizpildīšanai: 

Konta Nr. Konta nosaukums 
Aktīvs ir budžeta 

iestādes uzskaitē 

Aktīva uzskaites vērtība 

pārskata periodā 
iepriekšējā pārskata 

periodā 

A B C 1 2 

1211 

 

Dzīvojamās ēkas 

 

Jā 47 500 0 

Nē 20 000 0 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 
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V8.piezīme “Informācija par iestādes aktīvu (kapitālsabiedrību) pārvaldību”  
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FIN 
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Piemērs: 

SIA 

“Apgāds”  

12345

67891

0 

100 H 

Transports 

un 

uzglabāša-

na 

FIN 
 2800

00 
    10 

Pasūtījuma 

līgumam par 

sabiedriskā 

transporta 

pakalpojumu 

sniegšanu 

sabiedriskā 

transporta 

maršrutu tīklā. 

AIZ   3000   3000 X X 

PAR 4000      X X 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par plānoto finansējumu 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.). 

Nenorāda tās kapitālsabiedrības, kurām nav paredzēts piešķirt finansējumu. 

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; 

D, E – kapitālsabiedrības pamatdarbības veida kods un koda nosaukums (NACE) atbilstoši Centrālās 

statistikas pārvaldes mājaslapā sadaļā klasifikācijas “Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas 

Kopienā” pieejamai informācijai, izvērst līdz līmenim vienā zīmē, piemēram, A Lauksaimniecība, 

mežsaimniecība un zivsaimniecība; F Būvniecība; 

1, 2, 3 – norāda apstiprinātā finansējuma summu euro nākamajiem trijiem pārskata gadiem sadalījumā pa 

finansējuma avotiem (MK 643 23.6.p.): 

 AIZ – finansējums, kuru kapitālsabiedrība plāno aizņemties no valsts budžeta vai 

komercbankām (MK 643 23.6.2.p.); 

 FIN – finansējums, kuru plāno saņemt no valsts vai pašvaldības budžeta subsīdiju, 

dotāciju vai ieguldījuma veidā (MK 643 23.6.3.p.); 

 PAR – finansējums, kuru nodrošinās kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētājs, kas nav 

ministrija, centrālā valsts iestāde vai pašvaldība (MK 643 23.6.3.p.); 

4 – procentuālais aprēķins rindā FIN – apstiprinātā finansējuma n+1 gadā attiecība pret valsts/pašvaldības 

pamatbudžeta plānotajiem izdevumiem n+1 gadā; 

G – apstiprinātā finansējuma izlietojuma mērķis n+1 gadā, piemēram, pašvaldības apstiprinātais 

finansējums kapitālsabiedrībai pasūtījuma līgumam par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 

sabiedriskā transporta maršrutu tīklā. 
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Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt, izņemot 4. ailē labo % no n+1 gada 

pamatbudžeta plānotajiem izdevumiem resora līmenī. 

V8.CITA Cita informācija pārskatu lietotājiem 

Kontu gr. 
Kontu grupas 

nosaukums 
Apraksts Pārskata periodā 

Iepriekšējā pārskata 

periodā 

A B C 1 2 

xxx0 
   

 

Piemērs: 

1310 

Līdzdalība 

radniecīgo 

kapitālsabie-

drību kapitālā 

SIA “Ūdens” segti 

zaudējumi no avansa 

maksājumos uzskaitītajiem 

ieguldījumiem  

530 000  

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda citu lietotājiem būtisku informāciju par iestādes aktīvu (līdzdalības radniecīgās kapitālsabiedrībās) 

pārvaldību, kas varētu ietekmēt to lēmumu pieņemšanu. 

A, B – norāda kontu grupas numuru un kontu grupas nosaukumu (kontu plāna trešais līmenis, piemēram, 

1310) (MK 87 1.pielikums); 

C – norāda informāciju par darījumu; 

1, 2 – norāda aprakstītā darījuma vērtību. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

V9.piezīme “Finanšu instrumenti”  

V9.KATE Informācija par finanšu aktīvu un finanšu saistību sadalījumu pa finanšu instrumentu 

kategorijām un instrumentiem un cita informācija 

Kods 
Finanšu instrumentu kategorijas un 

finanšu instrumenta nosaukums 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

A B 1 2 

xxxx    

xxx    

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par finanšu aktīviem un saistībām, kas klasificētas atbilstoši finanšu instrumentu 

kategorijām un finanšu instrumentu veidiem. Kā arī norāda informāciju par finanšu instrumentiem, kam 

piemērota riska ierobežošanas uzskaite un informāciju par iestādes sniegtajām finanšu garantijām, kas 

uzrādītas zembilancē.  

A, B – norāda finanšu instrumentu kategorijas kodu/finanšu instrumenta kodu un finanšu instrumenta 

kategorijas nosaukumu/finanšu instrumenta nosaukumu (MK 87 3.pielikums); 
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Finanšu instrumentam, finanšu aktīvam/ saistībām vai iespējām saistībām (zembilance) piemēro šādus 

kodus (MK 652 115.35.p.): 

Kods Nosaukums 

FA Finanšu aktīvi 

AFI Atvasinātie finanšu instrumenti 

RII 
Atvasinātie finanšu instrumenti, kas noteikti kā 

riska ierobežošanas instrumenti 

IVP Vērtspapīri 

NOG Noguldījumi 

AIZ Aizdevumi 

PRA Prasības, kas ir finanšu instrumenti 

PFI Pārējie finanšu instrumenti 

FS Finanšu saistības 

AFI Atvasinātie finanšu instrumenti 

RII  
Atvasinātie finanšu instrumenti, kas noteikti kā 

riska ierobežošanas instrumenti 

EVP Emitētie vērtspapīri 

AIN Aizņēmumi 

PNO Pieņemtie noguldījumi 

PFI Pārējie finanšu instrumenti 

ZBK Zembilances posteņos iekļautie finanšu instrumenti 

GAR Garantijas 

1, 2 – norāda finanšu instrumenta kopējo uzskaites vērtību, ko veido gan ilgtermiņa, gan īstermiņa prasības 

vai saistības par pamatsummu, uzkrātiem procentiem, citiem maksājumiem par finanšu instrumentu un 

vērtības samazinājums. Iestādes sniegtos galvojumus, kas atbilstoši galvojumu novērtējumam uzrādīti 

uzkrājumu vai saistību sastāvā, norāda finanšu saistību kodā “PFI”. 

Izsniegto garantiju, t.sk. galvojumu, uzskaites vērtību kodā “GAR” norāda atbilstoši zembilancē iespējamo 

saistību kodā norādītai vērtībai.  

Piemērs: 

Pārskata periodā iestāde izvietojusi īstermiņa depozītu (termiņš no 01.06.2019. līdz 31.05.2020.) 

kredītiestādē 10 000 euro vērtībā (grāmatojums D 2569 K 2620) ar procentu likmi 0,1% gadā ar 

nosacījumu, ka procentus par depozītu iestāde saņems līguma termiņa beigās. Pārskata perioda beigās 

iestāde aprēķina uzrātos procentus par īstermiņa noguldījumu 59 euro (grāmatojums D 2566 K 8121). 

Iestāde saņēma īstermiņa aizņēmumu (termiņš no 01.07.2019. līdz 30.06.2020.) no kredītiestādes 60 000 

euro vērtībā (grāmatojums D 2620 K 5219) ar gada procentu likmi 15 %, procentu maksājumus un 

pamatsummas atmaksu iestāde veic reizi pusgadā. 

Grāmatojumi: 

D 2620 K 5219 60 000 euro aizņēmuma pamatsumma 

D 822x K 5216 4 500 euro (6 mēneši x 750 euro) aizņēmuma procenti  

D 2610 K 5219 30 000 euro (6 mēneši x 5000 euro) aizņēmuma procentu atmaksa 

Piemēram, Pārskata periodā iestāde iegādājās 20 % kapitālsabiedrības kapitāldaļas atkritumu 

apsaimniekošanas uzņēmumā 20 000 euro vērtībā. Iestāde iegādātās kapitāldaļas atzīst kā ilgtermiņa 

finanšu ieguldījumu (grāmatojums D1359 K2620) un klasificē finanšu instrumentu kategorijā pārdošanai 

pieejami finanšu aktīvi kodā “PFI”. Pārskata perioda beigās iestāde novērtē finanšu ieguldījumu patiesā 

vērtībā. Ņemot vērā, ka kapitālsabiedrības pašu kapitāla instrumenti netiek kotēti aktīvā tirgū un pēc citas 

metodes finanšu ieguldījuma patieso vērtību iestāde nevar ticami novērtēt, iestāde finanšu ieguldījumu 

uzskaita izmaksu vērtībā. 

Piemērs piezīmes V9.KATE aizpildīšanai: 
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Kods* 
Finanšu instrumentu kategorijas un 

finanšu instrumenta nosaukums 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā  

A B 1 2 

FA Finanšu aktīvi  30 059 0 

FA.PVFA Patiesajā vērtībā novērtēti finanšu aktīvi    

FA.PVFA.AFI Atvasinātie finanšu instrumenti   

FA.PVFA.RI.AFI 

Atvasinātie finanšu instrumenti, kas noteikti kā riska 

ierobežošanas instrumenti   

FA.PVFA.IVP Vērtspapīri   

FA.PVFA.PRA Prasības, kas ir finanšu instrumenti   

FA.PVFA.PFI Pārējie finanšu instrumenti   

FA.TB Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi 10 059 0 

FA.TB.IVP Vērtspapīri   

FA.TB.NOG Noguldījumi 10 059 0 

FA.TB.PRA Prasības, kas ir finanšu instrumenti   

FA.TB.PFI Pārējie finanšu instrumenti   

FA.AP Aizdevumi un prasības   

FA.AP.AIZ Aizdevumi   

FA.AP.PRA Prasības, kas ir finanšu instrumenti   

FA.AP.PFI Pārējie finanšu instrumenti   

FA.PP Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi    

FA.PP.IVP Vērtspapīri   

FA.PP.PRA Prasības, kas ir finanšu instrumenti   

FA.PP.PFI Pārējie finanšu instrumenti 20 000 0 

 FS  Finanšu saistības  34 500 0 

FS.PVFS. Patiesajā vērtībā novērtētas finanšu saistības    

FS.PVFS.AFI Atvasinātie finanšu instrumenti   

FS.PVFS.AFI 

Atvasinātie finanšu instrumenti, kas noteikti kā riska 

ierobežošanas instrumenti   

FS.PVFS.EVP Emitētie vērtspapīri   

FS.PVFS.PFI Pārējie finanšu instrumenti   

FS.PS Pārējās finanšu saistības  34 500  0 

FS.PS.AIN Aizņēmumi  34 500  0 

FS.PS.PNO Pieņemtie noguldījumi     

FS.PS.EVP Emitētie vērtspapīri     

FS.PS.PFI Pārējie finanšu instrumenti      

ZBK Zembilances posteņos iekļautie finanšu instrumenti   

ZBK.GAR Garantijas   

*A ailē norādītais finanšu instrumentu kods papildināts ar papildus zīmēm, lai ePārskatos nodrošinātu 

datu importēšanu no grāmatvedības uzskaites programmām, izmantojot pārskatu elektroniskā datu 

apmaiņas faila formātu. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 
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V9.KAMA Informācija par finanšu instrumentu (aktīvu) kategoriju maiņu 

Kods 

Finanšu instrumenta un 

pārklasifikācijas 

iemesla nosaukums 

Uzskaites vērtība pārklasifikācijas datumā (uz kategoriju (+); no 

kategorijas(-)) 

PVFA TB AP PP 

(+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

xxx          

xxx          

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par finanšu instrumentu (aktīvu) pārklasifikāciju no vienas finanšu instrumentu 

kategorijas uz citu kategoriju. 

A – norāda finanšu instrumenta kodu un finanšu instrumenta pārklasifikācijas kodu (skatīt zemāk: tabulā 

pārklasifikācijas kodus), kurš tiek pārklasificēts no vienas kategorijas uz otru, piemēram, norādot 

informāciju par noguldījumu uzrāda kodu NOG un papildus norāda atbilstošo pārklasifikācijas kodu KM1, 

kas nozīmē noguldījums no finanšu instrumentu kategorijas TB “Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi” 

tiek pārklasificēts uz kategoriju PP “Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi”; 

Finanšu instrumenta kategorijas pārklasifikāciju norāda atbilstoši šādiem kodiem: 

Kods Nosaukums 

KM1 no TB uz PP kategoriju 

KM2 no PP uz TB kategoriju  

KM3 no PP uz AP kategoriju 

KM4 no PVFA uz TB kategoriju 

KM5 no PVFA uz AP kategoriju 

KM6 no PVFA uz PP kategoriju 

 

B – norāda pārklasifikācijas koda nosaukumu. Aprakstu par finanšu instrumentu pārklasifikāciju no vienas 

kategorijas uz citu kategoriju nosaka iestādes grāmatvedības uzskaites kārtībā; 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – norāda attiecīgā finanšu instrumenta uzskaites vērtību pārklasifikācijas datumā: 

 izslēdzot finanšu instrumentu no attiecīgās kategorijas, izslēgto vērtību norāda ar (-) 

zīmi; 

 atzīstot finanšu instrumentu citā kategorijā, atzīto vērtību uzrāda ar (+) zīmi; 

 veicot finanšu instrumenta pārklasifikāciju no vienas kategorijas uz citu finanšu 

instrumenta vērtība var būt atšķirīga (vienā kategorijā vienam un tam pašam finanšu 

instrumentam viena vērtība, citā kategorijā cita vērtība). 

Piezīmes: 

Skaidrojums par pārklasifikācijas iespējām: 

 no PVFA kategorijas uz jebkuru citu kategoriju pieļaujama retos un vienreizējos 

gadījumos, piemēram, ja budžeta iestādei rodas nodoms un spēja turēt finanšu instrumentu 

paredzamā nākotnē vai līdz tā termiņa beigām vai ja finanšu aktīvs turpmāk vairs netiks turēts 

pārdošanai tuvākajā nākotnē; 

 no TB uz PVFA un AP nav pieļaujama; 

 no AP uz citām kategorijām nav pieļaujama; 

 no PP uz PVFA nav pieļaujama, uz TB pieļaujama tikai finanšu instrumenta 

ietekmēšanas pārtraukšanas gadījumā, piemēram, instrumentu no jauna iekļaujot TB 

kategorijā, uz AP pieļaujams noteiktos gadījumos, piemēram, ja budžeta iestāde tur parāda 

finanšu instrumentu, kas klasificēts kā PP, un tas vienlaikus atbilst AP definīcijai, tad 
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gadījumos, ja iestādei rodas nodoms un spēja saglabāt šo aktīvu paredzamā nākotnē un /vai 

līdz termiņa beigām, tad tā var pārcelt instrumentu uz AP. 

Piemērs: 

 Pārskata periodā iestāde izvieto īstermiņa noguldījums 10 000 euro vērtībā, kuru sākotnēji iestāde 

klasificē kā līdz termiņa beigām turētu finanšu instrumentu (klasifikācijas kods TB), bet ņemot vērā tirgus 

situāciju (negatīva procentu likme) iestāde vadība pieņem lēmumu pārklasificēt ilgtermiņa noguldījumu 

kā pārdošanai pieejamu finanšu instrumentu (klasifikācijas kods PP). Noguldījuma pārklasifikācijas dienā 

finanšu instrumenta (noguldījuma) patiesā vērtība 9 500 euro. 

Piemērs piezīmes V9. KAMA aizpildīšanai 

Kods* 

Finanšu instrumenta un 

pārklasifikācijas iemesla 

nosaukums 

Uzskaites vērtība pārklasifikācijas datumā (uz kategoriju (+); no 

kategorijas(-)) 

PVFA TB AP PP 

(+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

FA Finanšu aktīvi    -10 000   +9 500  

FA.AFI 
Atvasinātie finanšu 

instrumenti 
        

FA.IVP Vērtspapīri         

FA.NOG Noguldījumi    -10 000   +9 500  

FA.NOG.

KM1 
no TB uz PP kategoriju     -10 000   +9 500  

FA.AIZ Aizdevumi         

FA.PRA 
Prasības, kas ir finanšu 

instrumenti 
        

FA.PFI Pārējie finanšu instrumenti         

ePārskatu piezīmes: 

A, B – manuāla datu ievade nav jāveic. Finanšu instrumenta nosaukumu kodi un finanšu instrumentu 

pārklasifikācijas kodi definēti veidlapā. 

*A ailē norādītais finanšu instrumentu kods papildināts ar papildus zīmēm, lai ePārskatos nodrošinātu datu 

importēšanu no grāmatvedības uzskaites programmām, izmantojot pārskatu elektroniskā datu apmaiņas 

faila formātu. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

Iestādēm, to veic līmenī “Konsolidācija”. Labojumus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

V9.KILA Informācija par ieķīlātajiem aktīviem saistību vai iespējamo saistību nodrošinājumam, 

sadalījumā pa finanšu instrumentiem 

Kods 
Finanšu instrumenta/ konta 

nosaukums 

Apraksts par 

ieķīlāšanas 

noteikumiem 

Uzskaites (atlikusī) vērtība 

pārskata 

perioda 

beigās 

pārskata 

perioda 

sākumā 

A B C 1 2 

xxx     

xxxx     
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Aizpildīšanas apraksts: 

 Norāda informāciju par iestādes ieķīlātiem aktīviem, kas ieķīlāti kā saistību vai iespējamo saistību 

nodrošinājums. Informāciju par cita veida sniegto nodrošinājumu, piemēram, iestāde ir sniegusi 

nodrošinājumu ar tās budžetā plānoto līdzekļu naudas plūsmu, šajā piezīmē neuzrāda. 

A – norāda: 

 finanšu saistību un finanšu instrumenta kodu, uz kuru attiecināmi ieķīlātie aktīvi kā 

saistību vai iespējamo saistību nodrošinājums, atbilstoši šādiem kodiem (MK 652 115.37.p.): 

- FS – Finanšu saistības; 

- EVP – Emitētie vērtspapīri; 

- AIN – Aizņēmumi; 

- PNO – Pieņemtie noguldījumi; 

- PFI – Pārējie finanšu instrumenti; 

- ZBK – Zembilances posteņos iekļautie finanšu instrumenti; 

- GAR – Garantijas. 

 bilances aktīva kontu grupas numuru (kontu plāna trešais līmenis, piemēram, 1210, 1220, 

1230, 1260, 1340), kurā uzskaitīti saistību vai iespējamo saistību nodrošināšanai ieķīlātie aktīvi 

(MK 87 1.pielikums); 

B – norāda finanšu saistību, finanšu instrumenta un bilances aktīva kontu grupas nosaukumu;  

C – norāda informāciju par ķīlas saņēmēju, piemēram, Valsts kase, un ieķīlāšanas noteikumiem, piemēram, 

liegums par ķīlas atsavināšanu, iznomāšanu u.c.; 

1, 2 – norāda informāciju par iestādes ieķīlātiem aktīviem, kas ieķīlāti kā saistību nodrošinājums atbilstoši 

noslēgtā līguma nosacījumiem, piemēram, ja no aizdevuma līguma izrietošo saistību nodrošināšanai ieķīlā 

nekustamo īpašumu. 

Piemērs: 

Saskaņā ar noslēgto aizņēmuma līgumu budžeta iestāde ieķīlājusi zemi, zeme uzskaitīta kontā 1210 Zeme 

un būves ar uzskaites vērtību 12 000 euro.  

 

Piemērs V9.KILA aizpildīšanai: 

Kods* 
Finanšu instrumenta/ 

konta nosaukums 

Apraksts par ieķīlāšanas 

noteikumiem 

Uzskaites (atlikusī) vērtība 

pārskata perioda beigās 
pārskata perioda 

sākumā 

A B C 1 2 

FS Finanšu saistības x 12 000 0 

A B C 1 2 

FS.AIN Aizņēmumi x 12 000 0 

FS.AIN 1210 Zeme un būves 

 Valsts kasē saņemtā 

aizņēmuma   

neatmaksas gadījumā 

nekustamais īpašums 

tiek atsavināts par labu  

ķīlas saņēmējam  

12 000 0 

ePārskatu piezīmes: 

A, B ailes manuāla datu ievade nav jāveic. Finanšu instrumentu kodi un kontu grupas nosaukumi definēti 

veidlapā. 

*A ailē norādītais finanšu instrumentu kods papildināts ar papildus zīmēm, lai ePārskatos nodrošinātu datu 

importēšanu no grāmatvedības uzskaites programmām, izmantojot pārskatu elektroniskā datu apmaiņas 

faila formātu. 
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Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

Katram finanšu instrumentam piedāvā šādu ieķīlāto aktīvu grāmatvedības kontu sarakstu: 

1210 Zeme un būves 

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 

1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 

1250 Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi 

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 

1310 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 

1320 Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā 

1330 Ilgtermiņa aizdevumi 

1340 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros 

1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 

1360 Ilgtermiņa noguldījumi 

1370 Turējumā nodoti ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 

1420 Pārējās ilgtermiņa prasības 

1510 Ieguldījuma īpašumi 

1540 Ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 

1550 Turējumā nodotie ieguldījuma īpašumi 

1610 Bioloģiskie aktīvi lauksaimnieciskajai darbībai 

2110 Izejvielas un materiāli 

2120 Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi 

2130 Gatavie ražojumi, pasūtījumi un krājumi atsavināšanai 

2140 Bioloģisko aktīvu produkti un krājumi to uzturēšanai 

2160 Inventārs 

2310 Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 

2510 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 

2520 Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā 

2530 Īstermiņa aizdevumi un ilgtermiņa aizdevumu īstermiņa daļa 

2540 Īstermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros 

2550 Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi 

2560 Īstermiņa noguldījumi 

2610 Kase 

2620 Norēķinu konti Valsts kasē, kredītiestādēs vai citās institūcijās 

2630 Naudas ekvivalenti 

V9.FISN Informācija par aizņēmuma līguma noteikumu neizpildi, kas rodas aizņēmuma līgumā 

noteikto saistību par maksājumiem neizpildes rezultātā vai par īpašu līgumos noteikto nosacījumu 

pārkāpumiem  

Kods 

Informācija par 

aizņēmumu  Apraksts par 

saistību 

neizpildi 

pārskata 

perioda laikā 

Apraksts par 

līguma 

noteikumu 

pārskatīšanu 

Neizpildīto 

saistību 

summa 

pārskata 

perioda laikā 

Izpildīto 

saistību 

summa 

pārskata 

perioda 

laikā 

Neizpildīto 

saistību 

uzskaites 

vērtība 

pārskata 

perioda 

beigās 

institūcijas 

nosaukums 

aizņēmuma 

mērķis 

A B C  D E 1 2 3 
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Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par iestādes uzskaitīto aizņēmumu līgumu pārskata perioda beigās, kam pārskata 

periodā bijusi aizņēmuma līgumā noteikto saistību neizpilde, kā rezultātā aizdevējs pieprasījis paātrinātu 

aizņēmuma atmaksu vai pārskatījis aizņēmuma noteikumus, piemēram, saistību par līgumā noteikto 

maksājumu neizpilde pārskata periodā virs 90 dienām vai pārkāpti citi aizņēmuma līguma noteikumi, 

piemēram, aizdevēja noteiktie finansiālo rādītāju pārkāpumi, kā arī attiecīgā aizņēmuma saistību 

neizpildes iemeslu (norādot arī, kādiem maksājumam bijusi saistību neizpilde, piemēram, pamatsummai 

vai procentu maksājumiem vai citām no aizņēmuma līguma izrietošām saistībām), to uzskaites vērtību 

pārskata perioda beigās, kā arī saistību neizpildes summa pārskata periodā un, cik liela summa no šīm 

saistībām izpildīta pārskata perioda laikā. 

A – norāda aizņēmuma kodu: 

 BAIN – par aizņēmuma līguma noteikumu neizpildi, kurai nav finansiālas ietekmes, 

norāda kopsummu; 

 AAIN – par aizņēmuma līguma noteikumu neizpildi, kurai ir finansiāla ietekme, norāda 

informāciju par aizņēmumu sadalījumā pa šādiem kodiem: 

- PAMS – neatmaksātā aizdevuma pamatsumma; 

- PROC – nenomaksātie procentu maksājumi; 

- NCAS – nenomaksātās citas aizņēmuma saistības. 

B – norāda informāciju par finanšu institūciju, kas izsniegusi aizņēmumu; 

C – norāda informāciju par aizņēmuma mērķi, kuru klasificē atbilstoši līgumā noteiktajam, piemērojot 

budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām ( norāda pirmās divās zīmēs) koda 

nosaukumu (MK 934 pielikums); 

Funkcionālās 

klasifikācijas kods 

Nosaukums 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 

02.000 Civilā aizsardzība 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 

04.000 Ekonomiskā darbība 

05.000 Vides aizsardzība 

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 

07.000 Veselība 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 

09.000 Izglītība 

10.000 Sociālā aizsardzība 

 

D – norāda informāciju par pārskata periodā neizpildīto saistību iemesliem; 

E – norāda informāciju par to, vai pēc pārskata perioda beigām līdz finanšu pārskata apstiprināšanai 

publiskošanai ir pārskatīti aizņēmuma līguma noteikumi. Ja noteikumi ir pārskatīti, tad sniedz informāciju 

par pārskatītiem noteikumiem, piemēram, aizdevuma līguma vienošanās; 

1 – norāda informāciju par pārskata periodā neizpildīto aizņēmuma saistību summu (sadalījumā pa BAIN, 

AAIN, PAMS, PROC, NCAS kodiem); 

2 – norāda informāciju par izpildīto aizņēmuma saistību summu pārskata periodā (sadalījumā pa BAIN, 

AAIN, PAMS, PROC, NCAS kodiem); 

3 – norāda informāciju par aizņēmuma saistību uzskaites vērtību pārskata perioda beigās (sadalījumā pa 

BAIN, AAIN, PAMS, PROC, NCAS kodiem) . 

Piezīmes: 

Par katru aizņēmumu, kam pārskata gadā laikā ir bijusi līguma nosacījumu neizpilde sniedz šādu 

informāciju: 
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 neatmaksāto aizņēmuma pamatsummu (kods PAMS), kas ir saņemta aizņēmuma līguma 

darbības laikā, bet nav atmaksāta aizņēmuma līgumā noteiktajos termiņos; 

 nenomaksātiem aizņēmuma procentu maksājumiem (kods PROC) (aizņēmuma procentu 

maksājumi; maksājumi par aizņēmuma izsniegšanu un apkalpošanu, nokavējuma naudas 

maksājumi par aizņēmuma pamatsummas maksājuma kavējumu vai nokavējuma naudas 

maksājumi par aizņēmuma izsniegšanas un apkalpošanas maksājumu kavējumiem finanšu 

institūcijai, ja iepriekšminētie maksājumi noteikti kā procentu maksājums), kas nav atmaksāti 

aizņēmuma līgumā noteiktajos termiņos; 

 nenomaksātām citām aizņēmuma saistībām (kods NCAS), piemēram, maksājumiem par 

aizņēmuma izsniegšanu un apkalpošanu, kas nav iekļauti aizņēmuma procentu maksājumos, 

soda naudas maksājumiem. 

Piemērs:  

Pārskata periodā iestāde saņēma ilgtermiņa (ar termiņu no 01.01.2019. līdz 31.12.2023.) aizņēmumu no 

Valsts kases 120 000 euro vērtībā trīs skolas autobusu iegādei ar atmaksas termiņu 5 gadi procentu likme 

7 % gadā 120 000 x 0.07% = 8400.00 euro. Iestādei ik mēnesi jāveic pamatsummas 2 000 euro un 

procentu maksājums 700 euro vērtībā. Pārskata periodā budžeta iestāde kavēja aizdevuma ikmēneša 

maksājumu 2 700 euro ilgāk par 30 dienām, aizdevējs par kavēto maksājumu piemēroja līgumsodu 

240 euro, Aizņēmuma līguma nosacījumi pārskata periodā netika pārskatīti. Līdz pārskata perioda beigām 

iestāde veica kavētā aizdevuma un procentu un līgumsoda atmaksu.  

Piemēram, iestāde saņēmusi ilgtermiņa aizņēmumu (ar termiņu no 01.01.2019. līdz 31.12.2023.) ūdens 

saimniecības infrastruktūras attīstībai no Vides investīciju fonda 180 000 euro vērtībā, saskaņā ar līguma 

nosacījumiem līgumsods tiek aprēķināts sākot ar 30 kavējuma dienu. Iestāde pārskata periodā kavēja 

mēneša maksājumu 20 dienas, līdz ar to līgumsods netika aprēķināts. Uz pārskata perioda beigām iestādei 

nav kavētu maksājumu.  

Piemērs V9.FISN aizpildīšanai: 

Kods* 

Informācija par 

aizņēmumu  Apraksts par 

saistību 

neizpildi 

pārskata 

perioda laikā 

Apraksts par 

līguma 

noteikumu 

pārskatīšanu 

Neizpildīto 

saistību 

summa 

pārskata 

perioda 

laikā 

Izpildīto 

saistību 

summa 

pārskata 

perioda 

laikā 

Neizpildīto 

saistību 

uzskaites 

vērtība 

pārskata 

perioda 

beigās 

institūcijas 

nosaukums 

aizņēmuma 

mērķis 

A B C  D E 1 2 3 

BAIN 

 Aizņēmuma līguma noteikumu neizpilde, kurai nav 

finansiālas ietekmes 

 

3 500 3 500 0 

BAIN  

Vides 

investīciju 

fonds 

04.000 

Ekonomiskā 

darbība 

Pārskata 

periodā 

kavēts 

mēneša 

aizņēmuma 

maksājums 

20 dienas, 

kas līdz 

pārskata 

perioda 

beigām tika 

samaksāts 

Aizņēmuma 

līguma 

nosacījumi 

nav mainīti 

3 500 3 500 0 

AAIN 
 Aizņēmuma līguma noteikumu neizpilde, kurai ir finansiāla 

ietekme 
2 700 2 940 0 

AIN.PAMS 
 neatmaksātā aizdevuma pamatsumma 

 
2 000 2 000 0 

AIN.PROC 
 nenomaksātie procentu maksājumi 

 
7 00 7 00 0 

AIN.NCAS 
 nenomaksātās citas aizņēmuma saistības 

 
0 240 0 

AAIN Valsts kase 2 700 2 940 0 
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Kods* 

Informācija par 

aizņēmumu  Apraksts par 

saistību 

neizpildi 

pārskata 

perioda laikā 

Apraksts par 

līguma 

noteikumu 

pārskatīšanu 

Neizpildīto 

saistību 

summa 

pārskata 

perioda 

laikā 

Izpildīto 

saistību 

summa 

pārskata 

perioda 

laikā 

Neizpildīto 

saistību 

uzskaites 

vērtība 

pārskata 

perioda 

beigās 

institūcijas 

nosaukums 

aizņēmuma 

mērķis 

A B C  D E 1 2 3 

AAIN.PAMS  

04.000 

Ekonomiskā 

darbība 

 

Pārskata 

periodā 

kavēts viena 

mēneša 

aizņēmuma 

maksājums, 

kas līdz 

pārskata 

perioda 

beigām tika 

samaksāts. 

Piemērots 

līgumsods 

240 euro. 

 

Aizņēmuma 

līguma 

nosacījumi 

nav mainīti 

 

2 000 2 000 0 

AAIN.PROC 700 700 0 

AAIN.NCAS 0 240 0 

ePārskatu piezīmes: 

A – manuāla datu ievade nav jāveic. Aizņēmuma kodi (BAIN, AAIN, PAMS, PROC, NCAS) definēti 

veidlapā.  

*A ailē norādītais finanšu instrumentu kods papildināts ar papildus zīmēm, lai ePārskatos nodrošinātu datu 

importēšanu no grāmatvedības uzskaites programmām, izmantojot pārskatu elektroniskā datu apmaiņas 

faila formātu. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

V9.PVME Informācija par finanšu instrumentu patiesās vērtības novērtēšanas metodēm sadalījumā 

pa finanšu instrumentu kategorijām un instrumentiem 

Kods 
Finanšu instrumenta kategorijas un 

instrumenta nosaukums/metodes apraksts 

Uzskaites 

vērtība 

pārskata 

perioda 

sākumā 

Metožu maiņa pārskata periodā 

(+; -) 
Uzskaites 

vērtība 

pārskata 

perioda 

beigās 

uz 

metodi 

(+) 

no 

metodes 

(-) 

neto 

(2+3) 

A B 1 2 3 4 5 

xxx       

xxxx       

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju tikai par patiesā vērtībā novērtēto finanšu instrumentu uzskaites vērtību pārskata 

perioda beigās un pārskata perioda sākumā sadalījumā pa patiesās vērtības novērtēšanas metodēm un 

patiesās vērtības novērtēšanas metodes maiņu pārskata periodā. Informāciju par finanšu instrumenta 

pārnešanu uz attiecīgo metodi sniedz un apraksta atsevišķi no informācijas par finanšu instrumenta 

pārnešanu no šīs metodes. 

A – norāda: 

 finanšu instrumentu kategorijas kodu (MK 87 3.pielikums); 
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 finanšu instrumenta kodu vai finanšu aktīvu vai finanšu saistību kodu 

(MK 652 115.40.p.); 

 metožu maiņas kodā norāda metodes maiņu no patiesās vērtības novērtējuma vienas 

metodes uz otru, piemēram, 1. metodes uz 2. metodi un no 1.metodes uz 3.metodi, pēc šāda 

metožu maiņas algoritma un pielieto šādus kodus: 

Metožu maiņu norāda atbilstoši šādiem kodiem: 

Kods Metodes koda un metodes maiņas koda apraksts 

MM1 1. metode kopā 

MM12 no 1.metodes uz 2.metodi 

MM13 no 1.metodes uz 3.metodi 

MM2 2. metode kopā 

MM21 no 2.metodes uz 1.metodi 

MM23 no 2.metodes uz 3.metodi 

MM3 3. metode kopā 

MM31 no 3.metodes uz 1.metodi 

MM32 no 3.metodes uz 2.metodi 

 

B – norāda finanšu instrumentu kategoriju, finanšu instrumenta nosaukumu, finanšu aktīvu vai finanšu 

saistību nosaukumu, metodes nosaukumu atbilstoši A ailē norādītajam kodam;  

1, 5 – norāda patiesā vērtībā novērtētu finanšu instrumentu uzskaites vērtību pārskata perioda sākumā un 

beigās; 

2, 3 – norāda finanšu instrumentu vērtību (palielinājumu vai samazinājumu); 

4 – norāda 2.un 3. ailes aprēķina neto rezultātu. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

Piezīmes: 

Norāda informāciju par patiesā vērtībā novērtētā finanšu instrumenta uzskaites vērtību pārskata perioda 

beigās un pārskata perioda sākumā, sadalījumā pa patiesās vērtības novērtēšanas metodēm 

(MK 87 386.1.p. – 1.metode, 386.2.p. – 2.metode un 386.3.p.– 3.metode):  

Finanšu instrumentu patiesās vērtības novērtēšanas metodes maiņas kritērijus nosaka grāmatvedības 

uzskaites kārtībā un tos skaidro finanšu pārskata pielikumā “Grāmatvedības uzskaites pamatprincipu 

apraksts”. 

Piemēram, iepriekšējā pārskata periodā iestāde iegādājās ilgtermiņa obligācijas (ar termiņu divi gadi) 

50 000 euro vērtībā un īstermiņa obligācijas 1 000 euro vērtībā, kuras iestāde sākotnēji klasificējusi kā 

pārdošanai pieejamus finanšu instrumentus un novērtējusi atbilstoši 1.metodei. Pārskata periodā saskaņā 

ar izvērtējumu (nav pieejamu tirgus datu par šādām obligācijām) iestādes vadība pieņem lēmumu mainīt 

finanšu instrumenta (ilgtermiņa obligācijas) novērtēšanas metodi uz 2.metodi. Finanšu instrumenta 

(ilgtermiņa obligāciju) novērtēšanas metodes maiņas dienā finanšu instrumenta patiesā vērtība 45 000 

euro. Savukārt īstermiņa obligācijas saskaņā ar iestādes vadības lēmumu mainīta novērtēšanas metode no 

1.metodes uz 3.metodi, metodes maiņas dienā īstermiņa obligācijas patiesā vērtība nemainījās. 

Obligācijas ir kotētas biržā (MK 87 386.1.p 1.metode), tāpēc iestāde izmanto biržas informāciju. 
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Piemērs V9.PVME aizpildīšanai: 

Kods* 

Finanšu instrumenta kategorijas 

un instrumenta 

nosaukums/metodes apraksts 

Uzskaites 

vērtība 

pārskata 

perioda 

sākumā 

Metožu maiņa pārskata periodā (+; 

-) 
Uzskaites 

vērtība 

pārskata 

perioda 

beigās 

uz 

metodi 

(+) 

no 

metodes 

(-) 

neto 

(2+3) 

A B 1 2 3 4 5 

FA Finanšu aktīvi 51 000 46 000 -46000 0 46 000 

FA.PP 
Pārdošanai pieejamie finanšu 

aktīvi 
51 000 46 000 -46 000 0 46 000 

FA.PP.IVP Vērtspapīri 51 000 46 000 -46 000 0 46 000 

FA.PP.IVP.MM1 1.metode kopā 51 000 0 -46 000 -46 000 0 

FA.PP.IVP.MM12 no 1.metodes uz 2.metodi x x -45 000 -45 000 x 

FA.PP.IVP.MM13 no 1.metodes uz 3.metodi x x -1 000 -1 000 x 

FA.PP.IVP.MM2 2.metode kopā 0 45 000 0 45 000 45  000 

FA.PP.IVP.MM12 no 1.metodes uz 2.metodi x 45 000 x 45 000 x 

FA.PP.IVP.MM3 3.metode kopā 0 1 000 0 1 000 1 000 

FA.PP.IVP.MM13 no 1.metodes uz 3.metodi x 1 000 x 1 000  x 

ePārskatu piezīmes: 

A, B – manuāla datu ievade nav jāveic. Finanšu instrumentu kategoriju, finanšu instrumentu un metožu 

kodi un to nosaukumi definēti veidlapā. 

*A ailē norādītais finanšu instrumentu kods papildināts ar papildus zīmēm, lai ePārskatos nodrošinātu datu 

importēšanu no grāmatvedības uzskaites programmām, izmantojot pārskatu elektroniskā datu apmaiņas 

faila formātu. 

V9.PVME var būt šādi finanšu instrumentu kategoriju kodi:  

 PVFA ar finanšu instrumentu kodiem AFI, IVP, PRA un PFI; 

 PP ar šādiem finanšu instrumentu kodiem IVP, PRA un PFI;  

 PVFS ar finanšu instrumentu kodiem AFI; EVP un PFI. 

Katram finanšu instrumenta kodam AFI, IVP un PFI var būt 4 metožu kodi, kas tiek sasummēti atbilsoši 

virskodam MM1,MM2,MM3.  
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V9.FIPI Finanšu instrumentu, kuri novērtēti patiesajā vērtībā atbilstoši 3.metodei, vērtības izmaiņas 

sadalījumā pa finanšu instrumentu kategorijām 

Kods 

Finanšu instrumentu 

kategorijas un instrumenta 

nosaukums 

P
ār

sk
at

a 
p

er
io

d
a 

sā
k

u
m

ā 

Pārskata periodā 

P
ār
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a 
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ās

  

(1
 l
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z 

9
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u
m

m
a)

 

Vērtības 

izmaiņas 

pārskata 
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ja ir 

atlikums 

perioda 

beigās 
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s 
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o
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at
zī
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s 

ie
ņ

ēm
u

m
o

s 

at
zī

ta
s 

iz
d

ev
u

m
o

s 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1

2 

xxxx              

xxx              

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par patiesā vērtībā novērtētiem finanšu instrumentiem, kas novērtēti atbilstoši 

3.metodei (MK 87 386.3.p.). 

A – norāda tikai to finanšu instrumenta kategorijas kodu (MK 87 3.pielikums, MK 652 115.41. p) un tikai 

to finanšu instrumenta kodu (atbilstoši V9.KATE piezīmē uzrādītajai finanšu instrumentu kodu tabulai), 

kas var būt novērtēti patiesajā vērtībā atbilstoši 3. metodei; 

B – norāda finanšu instrumentu kategoriju, finanšu instrumenta nosaukums atbilstoši A ailē norādītajam 

kodam; 

1, 10 – norāda finanšu instrumenta uzskaites vērtību pārskata perioda sākumā un pārskata perioda beigās; 

2 – norāda finanšu instrumenta uzskaites vērtības izmaiņas, kas atzītas pārskata periodā ieņēmumos, 

piemēram, patiesās vērtības izmaiņas, t.sk. aprēķinātie procenti, kas atzīti ieņēmumos; valūtas kursa 

svārstību rezultātā radušās izmaiņas, kas atzītas ieņēmumos u.c. Finanšu aktīviem uzrāda pozitīvu skaitli, 

finanšu saistībām – negatīvu; 

3 – norāda finanšu instrumenta uzskaites vērtības izmaiņas, kas atzītas pārskata periodā izdevumos, 

piemēram, patiesās vērtības izmaiņas, t.sk. aprēķinātie procenti, kas atzīti izdevumos; valūtas kursa 

svārstību rezultātā radušās izmaiņas, kas atzītas izdevumos u.c. Šajā ailē norāda arī finanšu instrumentu 

kategorijā pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi klasificētiem finanšu instrumentiem pārskata periodā finanšu 

aktīvam atzīto vērtības samazinājumu, kas uzkrāts atsevišķā kontā aktīvu sastāvā. Finanšu aktīviem uzrāda 

negatīvu skaitli, finanšu saistībām – pozitīvu; 

4 – norāda finanšu instrumenta uzskaites vērtības izmaiņas, kas atzītas rezervēs, piemēram, patiesās 

vērtības izmaiņas, kas atzītas rezervēs; 

5 – norāda finanšu instrumentu iegūšanas darījumu, piemēram, aizņēmuma saņemšanu, vērtspapīra 

pirkšana, maiņas rezultātā iegūta līdzdalība kapitālsabiedrībā, pamatsummas palielinājums u.c., tai skaitā 

saņemšanu bez atlīdzības, piemēram, aizņēmuma pārņemšana, pārskata periodā (pozitīvs skaitlis); 

6 – norāda finanšu instrumentu atsavināšanu, piemēram, vērtspapīra pārdošana, maiņas rezultātā nodota 

līdzdalība kapitālsabiedrībā, pamatsummas samazinājums u.c., tai skaitā nodošanu bez atlīdzības, un 

dzēšanu pārskata periodā; 

7 – norāda finanšu instrumenta (saistību) emisijas notikumu, piemēram, vērtspapīru emisija, emisijas 

sadalīšana, emisijas apvienošana, (pozitīvs skaitlis); 

8 – norāda veiktos norēķinus par finanšu instrumentu, piemēram, aizdevuma atmaksu un aizņēmuma 

atmaksu, procentu maksājumus, negatīvs skaitlis; 
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9 – norāda finanšu instrumenta uzskaites vērtību dienā, kad finanšu instrumentam mainīta patiesās vērtības 

novērtēšanas metode no 3.metodes uz citu metodi (negatīvs skaitlis) vai no citas metodes uz 3.metodi 

(pozitīvs skaitlis); 

11, 12 – uzrāda pārskata periodā beigās saskaņā ar patiesās vērtības novērtēšanas 3.metodi uzskaitīta 

finanšu instrumenta vērtības izmaiņas, kas atzītas pārskata perioda ieņēmumos vai izdevumos un uzrādītas 

šīs piezīmes 2.un 3.ailē. 

Piezīmes: 

V9.FIPI norāda informāciju par būtiskiem finanšu instrumentu vērtību atlikumiem, kuri novērtēti patiesajā 

vērtībā noteiktai metodei (3.metode) (MK 87 386.3.p.), uzskaites vērtības izmaiņām kontā 13xx 

“Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi” un 25xx “Īstermiņa finanšu ieguldījumi”, salīdzinot to vērtību pārskata 

perioda sākumā un beigās. Informāciju sniedz, ja finanšu aktīvu, kuri novērtēti patiesajā vērtībā atbilstoši 

3.metodei un kuru kopējā uzskaites vērtība saskaņā ar 3.metodi uzskaitītiem finanšu aktīviem vai saistībām 

pārskata perioda beigās ir būtiska salīdzinājumā ar kopējo visu finanšu instrumentu attiecīgi finanšu aktīvu 

vai finanšu saistību uzskaites vērtību pārskata perioda beigās. 

Piemērs: 

Iepriekšējā pārskata periodā iestāde atzinusi patiesajā vērtībā novērtētus finanšu instrumentus atbilstoši 

3.metodei (iestāde finanšu instrumentu novērtēšanā izmanto diskontētās naudas plūsmas metodi) 

obligācijas 20 000 euro vērtībā un atvasinātos finanšu instrumentus 150 000 euro. Pārskata periodā 

iestāde iegādājusies obligācijas 100 000 euro vērtībā, un saskaņā ar līguma nosacījumiem noslēdza 

(pabeidza) atvasinātā finanšu instrumenta līgumu 120 000 euro vērtībā. Pārskata periodā notikušas 

patiesās vērtības izmaiņas: vērtspapīriem - vērtības palielinājums 2 000 euro un atvasināta finanšu 

instrumenta līgumam – vērtības samazinājums 30 000. 

Piemērs V9. FIPI aizpildīšanai: 

Kods

* 

Finanšu 

instrume

ntu 

kategorij

as un 
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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

FA Finanšu 

aktīvi 
170 000 2 000 -30 000  100 000 

 

 
   122 000 2 000 -30 000 

FA.PV

FA 

Patiesajā 

vērtībā 
novērtētie 

finanšu 

aktīvi, kuru 
vērtības 

izmaiņas 

atzītas kā 
pārskata 

perioda 

ieņēmumi 
vai 

izdevumi 

170 000 2 000 -30 000 x 100 000 -120 000    122 000 2 000 30 000 

FA.

PVFA.

IVP 

  

Vērtspapīr

i 

20 000 2 000   100 000     122 000 2 000  
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Kods

* 

Finanšu 

instrume

ntu 

kategorij

as un 

instrume
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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

FA.

PVFA.

AFI 

  

Atvasināti

e finanšu 

instrument
i 

150 000  -30 000 x  -120 000    0  -30 000 

ePārskatu piezīmes: 

A, B – manuāla datu ievade nav jāveic. Finanšu instrumentu kategoriju un finanšu instrumentu kodi un to 

nosaukumi definēti veidlapā. 

*A ailē norādītais finanšu instrumentu kods papildināts ar papildus zīmēm, lai ePārskatos nodrošinātu datu 

importēšanu no grāmatvedības uzskaites programmām, izmantojot pārskatu elektroniskā datu apmaiņas 

faila formātu. 

V9.FIPI var būt šādi finanšu instrumetnu kodi FA (finanšu aktīvi), FS (finanšu saistības) sadalījumā par 

finanšu instrumentu kategoriju kodiem:  

 PVFA ar šādiem finanšu instrumentu kodiem AFI, IVP, PRA un PFI; 

 PP ar šādiem finanšu instrumentu kodiem IVP, PRA un PFI; 

 PVFS ar šādiem finanšu instrumentu kodiem AFI, EVP un PFI. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

V9.FITE Informācija par finanšu instrumentu maksimālo pakļautību kredītriskam un to 

kredītkvalitāti, sadalījumā pa termiņa kavējuma dienām 

Kods 

Finanšu instrumenta 

nosaukums, maksimālās 

pakļautības kredītriskam 

apraksts, termiņa kavējuma 

sadalījums 

Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

bruto 

(+) 

vērtības 

samazinā-

jums (-) 

uzskaites 

vērtība 

(1.+2.) 

bruto 

(+) 

vērtības 

samazinā-

jums (-) 

uzskaites 

vērtība 

(4.+5.) 

A B 1 2 3 4 5 6 

xxxx        

xxx        

        

Aizpildīšanas apraksts : 

Norāda informāciju par tiem finanšu instrumentiem, kas maksimāli pakļauti kredītriskam 

(MK 652 115.42.p.), to uzskaites vērtību, ko veido gan ilgtermiņa, gan īstermiņa prasības par pamatsummu, 

uzkrātiem procentiem, citiem maksājumiem par finanšu instrumentu un vērtības samazinājums un neto 
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vērtība) pārskata perioda beigās un pārskata perioda sākumā, neņemot vērā saņemto nodrošinājumu vai 

citus nodrošinājumus, un informāciju par finanšu instrumentu kavējuma termiņiem. 

A – norāda finanšu instrumentu maksimālās pakļautības kredītriskam kodus šādā sadalījumā: 

 FAV1 – termiņš nav kavēts, bet finanšu instrumentiem gan ir, gan arī nav aprēķināts 

vērtības samazinājums; 

 FAV2 – termiņš ir kavēts, bet finanšu instrumentu vērtība nav samazinājusies, 

sadalījumā pa kavējuma termiņiem; 

 FAV3 – termiņš ir kavēts un finanšu instrumentu vērtība ir samazinājusies, sadalījumā 

pa kavējuma termiņiem; 

 ZBK – zembilances posteņos iekļautie finanšu instrumenti, kas pakļauti kredītriskam – 

saņemtās garantijas; 

 sadalījumā finanšu instrumentu (aktīvu) kodiem (atbilstoši V9.KATE piezīmē minētiem 

kodiem); 

 papildus iepriekš uzrādītajiem kodiem A. ailē norāda termiņa kavējumu kodus šādā 

sadalījumā: līdz 30 dienām (kods – 30), no 31 līdz 90 dienām (kods – 90), no 91 līdz 180 dienām 

(kods – 180), no 181 līdz 360 dienām (kods – 360), vairāk kā 360 dienas (kods >360). 

 

B – norāda finanšu instrumentu nosaukumu, finanšu instrumentu, kas maksimāli pakļauti kredītriskam 

apraksts un kavējuma termiņa sadalījuma apraksts atbilstoši A. ailē norādītajam kodam; 

1, 4 – norāda finanšu instrumentu, kas maksimāli pakļauti kredītriskam, uzskaites (bruto) vērtību 

kopsummā un sadalījumā pa kavējuma termiņiem; 

2, 5 – norāda finanšu instrumentu, kas maksimāli pakļauti kredītriskam, vērtības samazinājumu kopsummā 

un sadalījumā pa finanšu instrumenta kavējuma termiņiem; 

3, 6 – norāda finanšu instrumentu, kas maksimāli pakļauti kredītriskam, uzskaites (neto) vērtību kopsummā 

un sadalījumā pa finanšu instrumenta kavējuma termiņiem. 

Piemērs: 

 Iestādes uzskaitē ir šādi finanšu aktīvi, kas pakļauti kredītriskam: 

*Divi aizdevumi 120 000 euro vērtībā (aizdevums “X” 50 000 euro un aizdevums “Y” 70 000 euro). 

Aizdevumam “Y” aprēķināts vērtības samazinājums 12 000 euro vērtībā, pārskata periodā aizņēmējs nav 

kavējis nevienu maksājumu par izsniegto aizdevumu. Aizdevumam “X” pārskata periodā aizņēmējs ir 

kavējis maksājumu par izsniegto aizdevumu ilgāk ne kā 30 dienas. Iestādes uzskaitē ir uzskaitīts depozīts 

10 000 euro vērtībā. 

* piemērā ietvertās aizdevumu un noguldījuma bruto vērtības ietver pamatsummu kopā ar aprēķinātajiem 

procentiem un saņemtiem maksājumiem.  

 

Piemērs V9.FITE aizpildīšanai: 

Kods* 

Finanšu instrumenta nosaukums, 

maksimālās pakļautības 

kredītriskam apraksts, termiņa 

kavējuma sadalījums 

Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

bruto (+) 

vērtības 

samazinā

-jums (-) 

uzskaites 

vērtība 

(1.+2.) 

bruto 

(+) 

vērtības 

samazinā-

jums (-) 

uzskai-

tes 

vērtība 

(4.+5.) 

A B 1 2 3 4 5 6 

FA Finanšu aktīvi: 130 000 12 000 118 000 0 0 0 

FAV1 

finanšu instrumenti, kuriem 

nav kavēts izpildes termiņš, 

bet kuriem gan ir, gan arī nav 

aprēķināts vērtības 

samazinājums 

80 000 12 000 68 000 0 0 0 

FAV1.AFI Atvasinātie finanšu 

instrumenti 

0 0 0 0 0 0 

FAV1.IVP Vērtspapīri 0 0 0 0 0 0 

FAV1.NOG Noguldījumi 10 000 0 10 000 0 0 0 
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Kods* 

Finanšu instrumenta nosaukums, 

maksimālās pakļautības 

kredītriskam apraksts, termiņa 

kavējuma sadalījums 

Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

bruto (+) 

vērtības 

samazinā

-jums (-) 

uzskaites 

vērtība 

(1.+2.) 

bruto 

(+) 

vērtības 

samazinā-

jums (-) 

uzskai-

tes 

vērtība 

(4.+5.) 

A B 1 2 3 4 5 6 

FAV1.AIZ Aizdevumi 70 000 12 000 58 000 0 0 0 

FAV1.PRA Prasības, kas ir finanšu 

instrumenti 

0 0 0 0 0 0 

FAV1.PFI Pārējie finanšu 

ieguldījumi 

0 0 0 0 0 0 

FAV2 

finanšu instrumenti, 

kuriem ir kavēts izpildes 

termiņš, bet kuru vērtība 

nav samazinājusies, – 

informāciju norāda 

sadalījumā pa kavējuma 

termiņiem 

50 000 x 50 000 0 x 0 

FAV2.30 līdz 30 dienām 0 x 0 0 x 0 

FAV290 no 31 līdz 90 dienām 50 000 x 50 000 0 x 0 

FAV2180 no 91 līdz 180 dienām 0 x 0 0 x 0 

FAV2360 no 181 līdz 360 dienām 0 x 0 0 x 0 

FAV2>360 vairāk kā 360 dienas 0 x 0 0 x 0 

FAV2.AFI Atvasinātie finanšu instrumenti 0 x 0 0 x 0 

FAV2.AFI.30 līdz 30 dienām 0 x 0 0 x 0 

FAV2.AFI.90 no 31 līdz 90 dienām 0 x 0 0 x 0 

FAV2.AFI.180 no 91 līdz 180 dienām 0 x 0 0 x 0 

FAV2.AFI.360 no 181 līdz 360 dienām 0 x 0 0 x 0 

FAV2.AFI.>360 vairāk kā 360 dienas 0 x 0 0 x 0 

FAV2.IVP Vērtspapīri 0 x 0 0 x 0 

FAV2.IVP.30 līdz 30 dienām 0 x 0 0 x 0 

FAV2.IVP.90 no 31 līdz 90 dienām 0 x 0 0 x 0 

FAV2.IVP.180 no 91 līdz 180 dienām 0 x 0 0 x 0 

FAV2.IVP.360 no 181 līdz 360 dienām 0 x 0 0 x 0 

FAV2.IVP.>360 vairāk kā 360 dienas 0 x 0 0 x 0 

FAV2.NOG Noguldījumi 0 x 0 0 x 0 

FAV2.NOG.30 līdz 30 dienām 0 x 0 0 x 0 

FAV2.NOG.90 no 31 līdz 90 dienām 0 x 0 0 x 0 

FAV2.NOG.180 no 91 līdz 180 dienām 0 x 0 0 x 0 

FAV2.NOG.360 no 181 līdz 360 dienām 0 x 0 0 x 0 

FAV2.NOG.>360 vairāk kā 360 dienas 0 x 0 0 x 0 

FAV2.AIZ Aizdevumi 50 000 x 50 000 0 x 0 

FAV2.AIZ.30 līdz 30 dienām 0 x 0 0 x 0 

FAV2.AIZ.90 no 31 līdz 90 dienām 50 000 x 50 000 0 x 0 

FAV2.AIZ.180 no 91 līdz 180 dienām 0 x 0 0 x 0 

FAV2.AIZ.360 no 181 līdz 360 dienām 0 x 0 0 x 0 

FAV2.AIZ.>360 vairāk kā 360 dienas 0 x 0 0 x 0 
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Kods* 

Finanšu instrumenta nosaukums, 

maksimālās pakļautības 

kredītriskam apraksts, termiņa 

kavējuma sadalījums 

Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

bruto (+) 

vērtības 

samazinā

-jums (-) 

uzskaites 

vērtība 

(1.+2.) 

bruto 

(+) 

vērtības 

samazinā-

jums (-) 

uzskai-

tes 

vērtība 

(4.+5.) 

A B 1 2 3 4 5 6 

FAV2.PRA Prasības, kas ir finanšu 

instrumenti 
0 x 0 0 x 0 

FAV2.PRA.30 līdz 30 dienām 0 x 0 0 x 0 

FAV2.PRA.90 no 31 līdz 90 dienām 0 x 0 0 x 0 

FAV2.PRA.180 no 91 līdz 180 dienām 0 x 0 0 x 0 

FAV2.PRA.360 no 181 līdz 360 dienām 0 x 0 0 x 0 

FAV2.PRA.>360 vairāk kā 360 dienas 0 x 0 0 x 0 

FAV2.PFI Pārējie finanšu ieguldījumi 0 x 0 0 x 0 

FAV2.PFI.30 līdz 30 dienām 0 x 0 0 x 0 

FAV2.PFI.90 no 31 līdz 90 dienām 0 x 0 0 x 0 

FAV2.PFI.180 no 91 līdz 180 dienām 0 x 0 0 x 0 

FAV2.PFI.360 no 181 līdz 360 dienām 0 x 0 0 x 0 

FAV2.PFI.>360 vairāk kā 360 dienas 0 x 0 0 x 0 

FAV3 

finanšu instrumenti, kuriem ir 

kavēts izpildes termiņš un kuru 

vērtība ir samazinājusies, – 

informāciju norāda sadalījumā 

pa kavējuma termiņiem 

0 0 0 0 0 0 

FAV3.30 līdz 30 dienām 0 0 0 0 0 0 

FAV3.90 no 31 līdz 90 dienām 0 0 0 0 0 0 

FAV3.180 no 91 līdz 180 dienām 0 0 0 0 0 0 

FAV3.360 no 181 līdz 360 dienām 0 0 0 0 0 0 

FAV3.>360 vairāk kā 360 dienas 0 0 0 0 0 0 

FAV3.AFI Atvasinātie finanšu instrumenti 0 0 0 0 0 0 

FAV3.AFI.30 līdz 30 dienām 0 0 0 0 0 0 

FAV3.AFI.90 no 31 līdz 90 dienām 0 0 0 0 0 0 

FAV3.AFI.180 no 91 līdz 180 dienām 0 0 0 0 0 0 

FAV3.AFI.360 no 181 līdz 360 dienām 0 0 0 0 0 0 

FAV3.AFI.>360 vairāk kā 360 dienas 0 0 0 0 0 0 

FAV3.IVP Vērtspapīri 0 0 0 0 0 0 

FAV3.IVP.30 līdz 30 dienām 0 0 0 0 0 0 

FAV3.IVP.90 no 31 līdz 90 dienām 0 0 0 0 0 0 

FAV3.IVP.180 no 91 līdz 180 dienām 0 0 0 0 0 0 

FAV3.IVP.360 no 181 līdz 360 dienām 0 0 0 0 0 0 

FAV3.IVP.>360 vairāk kā 360 dienas 0 0 0 0 0 0 

FAV3.NOG Noguldījumi 0 0 0 0 0 0 

FAV3.NOG.30 līdz 30 dienām 0 0 0 0 0 0 

FAV3.NOG.90 no 31 līdz 90 dienām 0 0 0 0 0 0 

FAV3.NOG.180 no 91 līdz 180 dienām 0 0 0 0 0 0 

FAV3.NOG.360 no 181 līdz 360 dienām 0 0 0 0 0 0 

FAV3.NOG.>360 vairāk kā 360 dienas 0 0 0 0 0 0 

FAV3.AIZ Aizdevumi 0 0 0 0 0 0 

FAV3.AIZ.30 līdz 30 dienām 0 0 0 0 0 0 
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Kods* 

Finanšu instrumenta nosaukums, 

maksimālās pakļautības 

kredītriskam apraksts, termiņa 

kavējuma sadalījums 

Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

bruto (+) 

vērtības 

samazinā

-jums (-) 

uzskaites 

vērtība 

(1.+2.) 

bruto 

(+) 

vērtības 

samazinā-

jums (-) 

uzskai-

tes 

vērtība 

(4.+5.) 

A B 1 2 3 4 5 6 

FAV3.AIZ.90 no 31 līdz 90 dienām 0 0 0 0 0 0 

FAV3.AIZ.180 no 91 līdz 180 dienām 0 0 0 0 0 0 

FAV3.AIZ.360 no 181 līdz 360 dienām 0 0 0 0 0 0 

FAV3.AIZ.>360 vairāk kā 360 dienas 0 0 0 0 0 0 

FAV3.PRA Prasības, kas ir finanšu 

instrumenti 
0 0 0 0 0 0 

FAV3.PRA.30 līdz 30 dienām 0 0 0 0 0 0 

FAV3.PRA.90 no 31 līdz 90 dienām 0 0 0 0 0 0 

FAV3.PRA.180 no 91 līdz 180 dienām 0 0 0 0 0 0 

FAV3.PRA.360 no 181 līdz 360 dienām 0 0 0 0 0 0 

FAV3.PRA.>360 vairāk kā 360 dienas 0 0 0 0 0 0 

FAV3.PFI Pārējie finanšu ieguldījumi 0 0 0 0 0 0 

FAV3.PFI.30 līdz 30 dienām 0 0 0 0 0 0 

FAV3.PFI.90 no 31 līdz 90 dienām 0 0 0 0 0 0 

FAV3.PFI.180 no 91 līdz 180 dienām 0 0 0 0 0 0 

FAV3.PFI.360 no 181 līdz 360 dienām 0 0 0 0 0 0 

FAV3.PFI.>360 vairāk kā 360 dienas 0 0 0 0 0 0 

 ZBK 

Zembilances posteņos iekļautie 

finanšu instrumenti, kas pakļauti 

kredītriskam – saņemtās 

garantijas 

0 0 0 0 0 0 

ePārskatu piezīmes: 

A, B – manuāla datu ievade nav jāveic. Finanšu instrumentu kodi un finanšu instrumentu, kas pakļauti 

maksimālajam kredītriskam kodi (FAV1, FAV2, FAV3) un termiņa kavējumu kodi, kā arī tiem atbilstošie 

nosaukumi, definēti veidlapā. 

Finanšu instrumentu kodā FA summē kopā kodus FAV1, FAV2 un FAV3. 

*A ailē norādītais finanšu instrumentu kods papildināts ar papildus zīmēm, lai ePārskatos nodrošinātu datu 

importēšanu no grāmatvedības uzskaites programmām, izmantojot pārskatu elektroniskā datu apmaiņas 

faila formātu. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 
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V9.FINO Informācija par nodrošinātajiem finanšu aktīviem, kas pakļauti kredītriskam, sadalījumā 

pa finanšu instrumentiem un institucionālajiem sektoriem 

Kods Finanšu instrumenta un institucionālā sektora nosaukums 

Uzskaites 

vērtība pārskata 

perioda beigās 

Uzskaites 

vērtība 

pārskata 

perioda 

sākumā 

A B 1 2 

xxx    

Sxxxxxx    

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par finanšu instrumentiem, kas pakļauti kredītriskam sadalījumā pa institucionālajiem 

sektoriem (MK 652 115.43.p.).  

A – norāda finanšu instrumentu kodu (atbilstoši V9.KATE piezīmē uzrādītajai finanšu instrumentu kodu 

tabulai) un institucionālo sektoru klasifikācijas kodu; 

B – norāda finanšu instrumentu un institucionālā sektora nosaukumu atbilstoši A.ailē norādītājam kodam; 

1, 2 – norāda finanšu instrumentu, kas maksimāli pakļauti kredītriskam uzskaites vērtību pārskata perioda 

beigās un pārskata perioda sākumā. 

Piezīme: 

Datus norāda kontu sadalījumā pa šādiem institucionālo sektoru klasifikācijas kodiem atbilstoši 

normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā: 

 sektoru S130000 klasifikācijas pilnā apmērā; 

 sektoru S110000, S120000, S140000, S150000 un S200000 datus. 

 

Piemērs: 

Pārskata periodā iestāde izsniegusi aizdevumus savām kapitālsabiedrībām (kapitālsabiedrībai “A” 

40 000 euro un kapitālsabiedrībai “B” 50 000 euro) kopā 90 000 euro vērtībā. 

 

Piemērs V9. FINO aizpildīšanai: 

Kods* Finanšu instrumenta un institucionālā sektora nosaukums 

Uzskaites 

vērtība pārskata 

perioda beigās 

Uzskaites 

vērtība 

pārskata 

perioda 

sākumā 

A B 1 2 

FA Finanšu aktīvi 90 000 0 

FA.AFI Atvasinātie finanšu instrumenti 0 0 

FA.AFI.Sxx0000 Institucionālais sektors 0 0 

FA.IVP Vērtspapīri 0 0 

FA.IVP.Sxx0000 Institucionālais sektors 0 0 

FA.NOG Noguldījumi 0 0 

FA.NOG.Sxx0000 Institucionālais sektors 0 0 

FA.AIZ Aizdevumi 0 0 

FA.AIZ.S130000 Vispārējā valdība 90 000 0 

FA.AIZ.S130100  Valsts struktūras (Centrālā valdība) 90 000 0 

FA.AIZ.S130130  Valsts struktūru kontrolētas un finansētas komercsabiedrības 50 000 0 

FA.AIZ.S130130  Valsts struktūru kontrolētas un finansētas komercsabiedrības 40 000 0 
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Kods* Finanšu instrumenta un institucionālā sektora nosaukums 

Uzskaites 

vērtība pārskata 

perioda beigās 

Uzskaites 

vērtība 

pārskata 

perioda 

sākumā 

FA.PRA Prasības, kas ir finanšu instrumenti 0 0 

FA.PRA.Sxx0000 Institucionālais sektors 0 0 

FA. PFI Pārējie finanšu ieguldījumi 0 0 

FA.PFI.Sxx0000 Institucionālais sektors 0 0 

ePārskatu piezīmes: 

A, B – manuāla datu ievade nav jāveic. Finanšu instrumentu kodi un institucionālo sektoru klasifikācijas 

kodi, kā arī tiem atbilstošie nosaukumi, definēti veidlapā. 

Piezīmē V9.FINO norāda informāciju par finanšu instrumentu (aktīvu) kodiem (atbilstoši V9.KATE 

piezīmē uzrādītajai finanšu instrumentu kodu tabulai) sadalījumā pa sektoriem un summē kodā FA. 

*A ailē norādītais finanšu instrumentu kods papildināts ar papildus zīmēm, lai ePārskatos nodrošinātu datu 

importēšanu no grāmatvedības uzskaites programmām, izmantojot pārskatu elektroniskā datu apmaiņas 

faila formātu. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

V9.FINV Informācija par finanšu aktīvu, kas pakļauti kredītriskam, nodrošinājumu sadalījumā pa 

finanšu instrumentiem 

Kods 
Finanšu instrumenta nosaukums / 

nodrošinājuma (aktīva) veids 

Nodrošinājuma izmantošanas 

noteikumi 

Nodrošinājuma vērtība 

pārskata 

perioda 

beigās 

pārskata 

perioda 

sākumā 

A B C 1 2 

xxx     

xx     

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par iestādes nodrošinātajiem finanšu instrumentiem, sadalījumā pa nodrošinājuma 

veidiem (MK 652 115.44.p.). 

A – norāda finanšu instrumenta un saņemtā nodrošinājuma kodu. 

Saņemto nodrošinājumu klasificē atbilstoši šādiem kodiem: 

 NA – nefinanšu aktīvi, izņemot nekustamos īpašumus; 

 NI – nekustamie īpašumi; 

 FA – finanšu aktīvi; 

 CN – cits nodrošinājums, kas nav minēts iepriekš. 

B – norāda finanšu instrumenta nosaukumu un saņemtā nodrošinājuma veidu atbilstoši A.ailē norādītājam 

kodam; 

C – norāda aprakstu par ķīlas devēja nosaukumu un nodrošinājuma izmantošanas noteikumus, piemēram, 

ja budžeta iestādei ir pienākums to atdot. Papildus norāda, ja saņemtā nodrošinājuma aktīvi nav viegli 

pārvēršami naudā, norāda arī plānoto šādu aktīvu pārvaldību, piemēram, šo aktīvu atsavināšana vai to 

lietošana savā darbībā; 
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1, 2 – norāda finanšu instrumentu saņemtā nodrošinājuma patieso vērtību pārskata perioda beigās un 

pārskata perioda sākumā. 

Piezīme: 

Norāda informāciju par iestādes turēto finanšu vai nefinanšu aktīvu, kas saņemts kā finanšu instrumentu 

nodrošinājums un kurus iestāde drīkst pārdot vai pārķīlāt gadījumā, ja jāveic nodrošinājuma īpašnieka 

saistību izpilde, patieso vērtību pārskata perioda sākumā un pārskata perioda beigās. Informāciju norāda 

sadalījumā pa finanšu instrumentiem (AFI, IVP, NOG, AIZ, PFI, PRA) un saņemto nodrošinājumu 

klasifikācijas kodiem. 

Piemērs: 

Pārskata periodā Finanšu ministra vārdā Valsts kase (turpmāk-iestāde) izsniedza aizdevumu augstskolai 

investīciju projekta realizācijai 550 000 euro vērtībā. Saskaņā ar noslēgto aizdevuma līgumu iestāde līdz 

aizņēmēja saistību izpildei kā aizdevuma nodrošinājumu kalpo nekustamais īpašums, kas aizdevuma 

izsniegšanas brīdī novērtēts 300 000 euro vērtībā. Saskaņā ar līguma nosacījumiem aizņēmēja saistību 

neizpildes gadījumā, nodrošinājums nekustamais īpašums tiek atsavināts par labu aizdevuma devējam. 

Piemērs V9.FINV aizpildīšanai: 

Kods* 
Finanšu instrumenta nosaukums / 

nodrošinājuma (aktīva) veids 

Nodrošinājuma izmantošanas 

noteikumi 

Nodrošinājuma vērtība 

pārskata 

perioda 

beigās 

pārskata 

perioda 

sākumā 

A B C 1 2 

AFI Atvasinātie finanšu instrumenti x 0 0 

AFI.NA   nefinanšu aktīvi, izņemot nekustamos 

īpašumus 
 0 0 

AFI.NI    nekustamie īpašumi;  0 0 

AFI.FA   finanšu aktīvi;  0 0 

AFI.CN  cits nodrošinājums, kas nav minēts iepriekš  0 0 

IVP Vērtspapīri x 0 0 

IVP.NA   nefinanšu aktīvi, izņemot nekustamos 

īpašumus 
 0 0 

IVP.NI    nekustamie īpašumi;  0 0 

IVP.FA   finanšu aktīvi;  0 0 

IVP.CN  cits nodrošinājums, kas nav minēts iepriekš  0 0 

NOG Noguldījumi x 0 0 

NOG.NA   nefinanšu aktīvi, izņemot nekustamos 

īpašumus 
 0 0 

NOG.NI    nekustamie īpašumi;  0 0 

NOG.FA   finanšu aktīvi;  0 0 

NOG.CN  cits nodrošinājums, kas nav minēts iepriekš  0 0 

AIZ Aizdevumi x 300 000  0 

AIZ.NA   nefinanšu aktīvi, izņemot nekustamos 

īpašumus 
 0 0 

AIZ.NI    nekustamie īpašumi; Saskaņā ar aizdevuma līguma 

nosacījumiem Augstskolas 

sniegtais nodrošinājums 

(nekustamais īpašums) tiek 

atsavināts par labu 

aizdevējam 

300 000 0 

AIZ.FA   finanšu aktīvi;  0 0 

AIZ.CN  cits nodrošinājums, kas nav minēts iepriekš  0 0 

 PFI Pārējie finanšu ieguldījumi x 0 0 
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Kods* 
Finanšu instrumenta nosaukums / 

nodrošinājuma (aktīva) veids 

Nodrošinājuma izmantošanas 

noteikumi 

Nodrošinājuma vērtība 

pārskata 

perioda 

beigās 

pārskata 

perioda 

sākumā 

A B C 1 2 

PFI.NA   nefinanšu aktīvi, izņemot nekustamos 

īpašumus 
 0 0 

PFI.NI    nekustamie īpašumi;  0 0 

PFI.FA   finanšu aktīvi;  0 0 

PFI.CN  cits nodrošinājums, kas nav minēts iepriekš  0 0 

PRA Prasības, kas ir finanšu instrumenti x 0 0 

PRA.NA   nefinanšu aktīvi, izņemot nekustamos 

īpašumus 
 0 0 

PRA.NI   nekustamie īpašumi;  0 0 

PRA.FA   finanšu aktīvi;  0 0 

PRA.CN  cits nodrošinājums, kas nav minēts iepriekš  0 0 

ePārskatu piezīmes: 

A, B – manuāla datu ievade nav jāveic. Finanšu instrumentu nosaukumu kodi un saņemto nodrošinājumu 

kodi, kā arī tiem atbilstošie nosaukumi, definēti veidlapā. 

*A ailē norādītais finanšu instrumentu kods papildināts ar papildus zīmēm, lai ePārskatos nodrošinātu datu 

importēšanu no grāmatvedības uzskaites programmām, izmantojot pārskatu elektroniskā datu apmaiņas 

faila formātu. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

V9.FISA Informācija par finanšu saistību nediskontēto nākotnes naudas plūsmas termiņstruktūru 

sadalījumā pa finanšu instrumentiem  

Kods 

Finanšu saistību 

un instrumenta 

nosaukums 

Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

līdz 1gadam 

no 1 

gada 

līdz 5 

gadiem 

vairāk 

par 5 

gadiem 

kopā 

(1.+2. 

+3.) 

līdz 

1gadam 

no 1 

gada līdz 

5 gadiem 

vairāk 

par 5 

gadiem 

kopā 

(5.+6. 

+7.) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

xxx              
 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par atvasināto un neatvasināto finanšu saistību maksājumiem saskaņā ar līgumu 

sadalījumā pa maksāšanas termiņiem (MK 652 115.45.p.).  

A – norāda nediskontēto finanšu saistību kodu un finanšu instrumenta kodu; 

Finanšu saistības norāda sadalījumā pa šādiem kodiem:  

 NFS – neatvasinātās finanšu saistības; 

 AFS – atvasinātās finanšu saistības. 

B – norāda finanšu saistību un finanšu instrumentu nosaukumu atbilstoši A.ailē norādītājam kodam; 
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1, 5 – norāda maksājamu summu (līguma summu kopā ar procentiem), kas veicami gada laikā pēc bilances 

datuma; 

2, 6 – norāda maksājumu summu, kas veicami laika periodā no viena līdz pieciem gadiem pēc bilances 

datuma; 

3, 7 – norāda atlikušo maksājumu summu līdz līguma termiņa beigām. 

Piezīme: 

Norāda finanšu saistību līguma nediskontētās naudas plūsmas termiņanalīzi atlikušam līguma termiņam 

pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda beigās, nodalot par informāciju: 

 neatvasināto finanšu saistību termiņanalīzi (ieskaitot noslēgtos finanšu garantiju 

līgumus); 

 atvasināto finanšu saistību termiņanalīzi.  

Atvasinātās finanšu saistības ir finanšu saistības, kuras rodas no atvasināto finanšu instrumentu 

izmantošanas un atbilst normatīvajos aktos par budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaiti definētajam 

atvasināto finanšu instrumentu terminam. Neatvasinātās finanšu saistības ir finanšu saistības, kas nav 

finanšu saistības rodas no atvasināto finanšu instrumentu izmantošanas. 

Informāciju norāda: 

 saskaņā ar līgumā uzrādīto informāciju; 

 ienākošo naudas plūsma uzrāda ar “-“, izejošo naudas plūsmu uzrāda ar “+” zīmi; 

 ja pārskata gadā mainījušies līguma nosacījumi informāciju pārskata perioda sākumā 

nelabo; 

 pārskata perioda beigās uzrāda tikai tās finanšu saistībām kurām ir atlikums. 

Termiņanalīzē izmanto šādus laika diapazonus: 

 līdz 1gadam; 

 no 1 gada līdz 5 gadiem; 

 > 5 gadiem atlikušo līguma termiņu, kas netiek uzrādīts citos laika diapazonos, iekļauj 

visagrākajā laika diapazonā. 

Piemērs: 

Iestāde pārskata periodā saņēma ilgtermiņa aizņēmumu 10 000 euro vērtībā ar termiņu 5 gadi, saskaņā 

ar līgumu iestādei katru gadu jāveic aizdevuma atmaksa 2 500 euro (pamatsumma 2000 euro kopā ar 

procentiem 500 euro). 

 

Piemērs V9. FISA aizpildīšanai: 

Kods 

Finanšu saistību un 

instrumenta 

nosaukums 

Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

līdz 

1gadam 

no 1 

gada 

līdz 5 

gadiem 

vairāk 

par 5 

gadiem 

kopā 

(1.+2. 

+3.) 

līdz 

1gadam 

no 1 

gada 

līdz 5 

gadiem 

vairāk 

par 5 

gadiem 

kopā 

(5.+6. 

+7.) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

FS 
Finanšu 

saistības 
2 500 10 000 0 12 500 0 0 0 0 

FS.NFS 
Neatvasinātās 

finanšu saistības 

2 500 10 000 0 12 500 0 0 0 0 

FS.NFS.

AIN 
Aizņēmumi 

2 500 10 000 0 12 500 0 0 0 0 

FS.NFS.

PNO 

Pieņemtie 

noguldījumi 

0 0 0 0 0 0 0 0 

FS.NFS.

EVP 

Emitētie 

vērtspapīri 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Kods 

Finanšu saistību un 

instrumenta 

nosaukums 

Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

līdz 

1gadam 

no 1 

gada 

līdz 5 

gadiem 

vairāk 

par 5 

gadiem 

kopā 

(1.+2. 

+3.) 

līdz 

1gadam 

no 1 

gada 

līdz 5 

gadiem 

vairāk 

par 5 

gadiem 

kopā 

(5.+6. 

+7.) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

FS.NFS.

PFI 

Pārējie finanšu 

instrumenti 

0 0 0 0 0 0 0 0 

FS.AFS 
Atvasinātās 

finanšu saistības 

0 0 0 0 0 0 0 0 

FS.AFS.

AFI 

Atvasinātie 

finanšu 

instrumenti 

0 0 0 0 0 0 0 0 

FS.AFS.

RII 

Atvasinātie 

finanšu 

instrumenti, kas 

noteikti kā riska 

ierobežošanas 

instrumenti 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

ePārskatu piezīmes: 

A, B – manuāla datu ievade nav jāveic. Finanšu instrumentu nosaukumu kodi un finanšu saistību kodi, kā 

arī tiem atbilstošie nosaukumi, (NFS un AFS) definēti veidlapā. 

Kodā FS summē NFS un AFS kodus. 

*A ailē norādītais finanšu instrumentu kods papildināts ar papildus zīmēm, lai ePārskatos nodrošinātu datu 

importēšanu no grāmatvedības uzskaites programmām, izmantojot pārskatu elektroniskā datu apmaiņas 

faila formātu. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem.  

  



 

VADLĪNIJAS 2023.gada pārskatam      182 

V10.piezīme “Notikumi pēc bilances datuma”  

Notikums pēc bilances datuma – labvēlīgs notikums, piemēram, aktīvu vērtības pieaugums vai saistību 

summas samazinājums, vai nelabvēlīgs notikums, piemēram, radušās vai paredzamās izmaksas vai 

zaudējumi, aktīvu vērtības samazinājums vai saistību summas palielināšanās, kas notiek laikposmā starp 

bilances datumu un datumu, kad gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu apstiprina publiskošanai. 

V10.NEKN Nekoriģējošie notikumi pēc bilances datuma  

Notikuma apraksts 

Paredzamās 

finansiālās sekas, 

summa euro 

Notikuma ietekme uz finansiāliem 

rādītājiem Apraksts, kāpēc nav 

veikta aplēses 
Debeta konts Kredīta konts 

A 1 B C D 

  xxxx xxxx  

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par nekoriģējošiem notikumiem pēc bilances datuma – to būtību un paredzamajām 

finansiālajām sekām – vai apraksta, kādēļ nebija iespējams aplēst paredzamās finansiālās sekas 

(MK 652 96.p., 98.p.), piemēram, par ēkas bojāeju ugunsgrēkā pēc bilances datuma vai, ka iestādes 

funkcija deleģēta ārpakalpojuma sniedzējam pēc bilances datuma. Finanšu pārskatā atklāj informāciju 

vismaz par šādiem nekoriģējošiem notikumiem pēc bilances datuma: 

 būtisks īpašuma vērtības samazinājums, ja samazinājums nav saistīts ar īpašuma stāvokli 

bilances datumā, bet to ir izraisījuši apstākļi pēc bilances datuma, piemēram, ēkas bojāeja 

ugunsgrēkā pēc bilances datuma; 

 iegūta vai atsavināta kapitālsabiedrība, saņemta vai nodota padotības iestāde, nodota vai 

deleģēta iestādes funkcija, piemēram, ārpakalpojuma sniedzējam; 

 veikti būtiski ilgtermiņa aktīvu iegādes vai tādu aktīvu, kas pārskata gada beigās ir 

uzrādīti ilgtermiņa aktīvu sastāvā, atsavināšanas darījumi, izņemot darījumus starp vispārējās 

valdības sektora struktūrām; 

 tādu normatīvo aktu stāšanās spēkā, kas paredz aizdevumu dzēšanu; 

 būtiskas ārvalstu valūtas kursa izmaiņas vai būtiskas aktīva vai pasīva posteņa vērtības 

izmaiņas valūtas kursa izmaiņu ietekmē; 

 būtiskas apņemšanās vai iespējamo saistību uzņemšanās, piemēram, galvojumu vai 

aizdevumu izsniegšana pēc bilances datuma, Saeimas un Ministru kabineta lēmumi, kuros 

paredzēti tādi notikumi, kuru dēļ pārskata gadam sekojošajā saimnieciskajā gadā varētu 

mainīties valsts saistību struktūra un apmērs; 

 būtiskas tiesvedības uzsākšana par tādu notikumu, kas radās pēc bilances datuma; 

 būtiskas izmaiņas tiesvedības virzībā; 

 citi nekoriģējoši notikumi pēc bilances datuma. 

Šo piezīmi sagatavo un iesniedz atbilstoši tam, kad tapuši zināmi būtiski un nozīmīgi nekoriģējoši notikumi 

pēc bilances datuma: 

 ja nekoriģējošs notikums ir zināms pirms iestādes gada pārskata apstiprināšanas 

publiskošanai, tad šo piezīmi iekļauj finanšu pārskata pielikumā; 

 ja nekoriģējošs notikums iestājies pēc iestādes gada pārskata apstiprināšanas 

publiskošanai, tad iestāde sagatavo informāciju par šo notikumu atbilstoši šajā piezīmē 

norādītajai struktūrai un iesniedz iestādei, kas veic konsolidāciju (ministrijai vai pašvaldībai) 

(MK 652 97.p.); 

 iestāde (ministrija vai pašvaldība), kas veic konsolidāciju, informāciju par būtiskiem un 

nozīmīgiem nekoriģējošiem notikumiem iekļauj konsolidētajā gada pārskatā, ja konsolidētais 

gada pārskats vēl nav apstiprināts publiskošanai. Ja nekoriģējošam notikumam nebija 

iespējams aplēst paredzamo finansiālo ietekmi, tad novērtē, vai notikums ir nozīmīgs ministrijai 

vai pašvaldībai (MK 6952 97.p.); 

 ja pēc ministrijas vai pašvaldības konsolidētā gada pārskata apstiprināšanas 

publiskošanai ir noticis nekoriģējošs notikums, ministrija vai pašvaldība no pārskata gadam 

sekojošā saimnieciskā gada 1.jūlija līdz 10. jūlijam sniedz Finanšu ministrijai (Valsts kasei) 
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informāciju, kas sagatavota atbilstoši šajā piezīmē norādītajai struktūrai, par būtiskiem un 

nozīmīgiem nekoriģējošiem notikumiem par laikposmu no datuma, kad pārskats apstiprināts 

publiskošanai, līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 30.jūnijam, piemēram, ja gada 

pārskats apstiprināts publiskošanai 28.04.2024., tad informāciju Valsts kasei sniedz par 

periodu no 29.04.2024. līdz 30.06.2024. Ja nekoriģējošam notikumam nebija iespējams aplēst 

paredzamo finansiālo ietekmi, tad novērtē, vai notikums ir nozīmīgs valstij (MK 652 103.p.). 

 

Valsts ieņēmumu dienests, sagatavojot ikgadējo pārskatu par Valsts ieņēmumu dienesta administrētajiem 

nodokļiem, nodevām un citiem tā administrētajiem uz valsts budžetu attiecināmiem maksājumiem, pārskatā 

norāda informāciju par nekoriģējošiem notikumiem pēc bilances datuma līdz pārskata parakstīšanas 

datumam. Valsts ieņēmumu dienests informē Valsts kasi līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 

10. jūlijam par būtiskiem un nozīmīgiem nekoriģējošiem notikumiem par laikposmu no pārskata 

parakstīšanas datuma līdz 30.jūnijam, veic labojumus pārskatā, pārbauda un atkārtoti to elektroniski 

paraksta (MK 652 102.p.). 

Valsts kase, sagatavojot ikgadējo pārskatu par valsts budžeta finanšu uzskaiti, finanšu pārskatā norāda 

informāciju par nekoriģējošiem notikumiem pēc bilances datuma līdz pārskata parakstīšanas datumam, kā 

arī par būtiskiem un nozīmīgiem nekoriģējošiem notikumiem par laikposmu no pārskata parakstīšanas 

datuma līdz 30.jūnijam, ikgadējo pārskatu atkārtoti elektroniski parakstot (MK 652 102.p.). 

A – norāda nekoriģējošā notikuma aprakstu, norādot tā ekonomisko būtību; 

1, B, C – norāda nekoriģējošā notikuma ieteksmi uz finansiālajiem rādītājiem nākamajos pārskata periodos: 

 1 – norāda finanšu ietekmes aplēses summu euro, ja tā ir zināma informācijas 

sagatavošanas laikā. Ja finanšu ietekmes aplēses summa euro nav zināma vai nav nosakāma, 

tad šajā ailē informāciju nenorāda, bet “D” ailē sniedz paskaidrojumu; 

 B, C – norāda šī notikuma grāmatojumu (kontu korespondenci) nākamajos pārskata 

periodos (n+1 vai >n+1), ja tas ir zināms informācijas sagatavošanas laikā. Ja informācijas 

sagatavošanas laikā nav zināms grāmatojums, tad paskaidro, kādus finansiālos rādītājus 

konkrētais notikums var ietekmēt. Ja notikums ietekmē Zembilances posteņus, tad norāda tikai 

debeta vai tikai kredīta ierakstu. Ja finanšu ietekmes aplēses summa euro nav zināma un tā nav 

norādīta ailē “1”, tad šajā ailē informāciju nenorāda, bet “D” ailē sniedz paskaidrojumu. 

D – norāda aprakstu, kādēļ nebija iespējams aplēst paredzamās finansiālās sekas. 

 

ePārskatu piezīmes: 

Veidlapa ePārskatos ir pieejama pēc Bilances parakstīšanas. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[MANUALLY] Šī piezīme netiek automātiski summēta un tai nav līmeņu “Kopsavilkums”, “Korekcija”, 

“Notikumi pēc bilances” un “Konsolidācija”. Konsolidēto piezīmi var aizpildīt divos veidos: atverot 

veidlapu un aizpildot skaidrojumus konsolidētajam pārskatam VAI veikt datu pārsummēšanu no iestāžu 

sagatavotajiem skaidrojumiem, izmantojot pogu “Pārsummēt konsolidētos”. Izmantojot otro variantu, 

pārsummētajā piezīmē var veikt labojumus, manuāli izdzēšot vai apvienojot skaidrojumus. 

1.piemērs: 

Iestāde 2024. gada 28. martā apstiprina publiskošanai savu gada pārskatu par 2023. gadu. Pēc iestādes 

gada pārskata apstiprināšanas publiskošanai, 2024. gada 3. aprīlī, iestāde saņem informāciju par to, ka 

ir iesaistīta tiesas procesā attiecībā uz notikumu, kas noticis pēc bilances datuma par summu 25 000 euro 

(pārsniedz iestādei noteikto būtiskuma līmeni koriģējošiem un nekoriģējošiem notikumiem pēc bilances 

datuma). Novērtējot pieejamo informāciju, juristi uzskata, ka ticamība, ka iestādei būs jāmaksā, ir < 50 %.  

Tā kā šis notikums nav attiecināms uz 2023. gadu un iestāde par šo notikumu uzzināja pēc tam, kad 

iestādes gada pārskats bija apstiprināts publiskošanai, tad iestāde sagatavo informāciju par šo notikumu 

atbilstoši “V10.NEKN Nekoriģējoši notikumi pēc bilances datuma” piezīmē norādītajai struktūrai un 

iesniedz iestādei, kas veic konsolidāciju (ministrijai vai pašvaldībai). 
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Piemērs V10.NEKN aizpildīšanai: 

Notikuma apraksts 

Paredzamās 

finansiālās sekas, 

summa euro 

Notikuma ietekme uz finansiāliem 

rādītājiem 

Apraksts, kāpēc nav 

veikta aplēses 

  Debeta konts Kredīta konts  

A 1 B C D 

03.04.2024. saņemta informācija 

par tiesvedības uzsākšanu pret 

iestādi X. Kopējā prasījuma 

summa ir 25 000 euro. 

25000 x 9590 x 

 

2.piemērs: 

2024. gada 27. janvārī iestādes noliktavā izcēlās ugunsgrēks un iestāde aplēsa, ka izpostīti krājumi 

6 000,00 euro vērtībā un tos norakstīja 2024. gadā. Notikuma laikā iestāde savu gada pārskatu vēl nav 

apstiprinājusi publiskošanai. 

 Tā kā notikums nav attiecināms uz pārskata gadu, par kuru iestāde sagatavo gada pārskatu, tad 

šo notikumu pēc bilances datumu uzskata par nekoriģējošu notikumu un korekcijas 2023. gada pārskatā 

neveic. Par šo notikumu atklāj informāciju atbilstoši “V10.NEKN Nekoriģējoši notikumi pēc bilances 

datuma” piezīmē norādītajai struktūrai un iekļauj finanšu pārskata pielikumā, ja notikums pārsniedz 

iestādei noteikto būtiskuma līmeni koriģējošiem un nekoriģējošiem notikumiem pēc bilances datuma 

Piemērs V10.NEKN aizpildīšanai: 

Notikuma apraksts 

Paredzamās 
finansiālās sekas, 

summa euro 

Notikuma ietekme uz finansiāliem 
rādītājiem 

Apraksts, kāpēc nav 
veikta aplēses 

  Debeta konts Kredīta konts  

A 1 B C D 

27.01.2024. noliktavā izcēlās 

ugunsgrēks. Ugunsgrēka 

rezultātā tika bojāti krājumi 

6 000,00 euro vērtībā. 

6000 8611 2100 x 

 

3.piemērs: 

2024. gada 25.martā iestādē (ministrija vai pašvaldība) atklāja, ka noliktavā stipra lietus dēļ ir bojātas 

iekārtas. Iestāde (ministrija vai pašvaldība) pēc būtības jau ir sagatavojusi gada pārskatu par 2023. gadu 

un iesniegusi parakstīšanai atbildīgajām amatpersonām. Iestāde ir uzaicinājusi speciālistus novērtēt 

bojājumus un sniegt izvērtējumu par sabojātajām iekārtām, to labošanas iespējām u.tml. Speciālisti 

informējuši iestādi, ka novērtējuma sagatavošanai nepieciešami vairāki mēneši, iespējams, līdz 

2024. gada 31. jūlijam, un šobrīd aplēses par iespējamām izmaksām nevar sniegt.  

 Tā kā finanšu pārskats vēl nav apstiprināts publiskošanai un minētais notikums nav attiecināms 

uz pārskata gadu, tad šo notikumu pēc bilances datumu uzskata par nekoriģējošu notikumu un korekcijas 

2023. gada pārskatā neveic. Par šo notikumu atklāj informāciju atbilstoši “V10.NEKN Nekoriģējoši 

notikumi pēc bilances datuma” piezīmē norādītajai struktūrai un iekļauj finanšu pārskata pielikumā.  

 Ņemot vērā, ka konsolidētais gada pārskats ir jāiesniedz līdz 1. aprīlim un speciālisti nav 

novērtējuši iespējamos zaudējumu, tad “V10.NEKN Nekoriģējoši notikumi pēc bilances datuma” piezīmes 

“C” ailē iestāde sniedz informāciju par to, kāpēc nav veikta aplēse. 
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Piemērs V10.NEKN aizpildīšana: 

Notikuma apraksts 

Paredzamās 

finansiālās sekas, 

summa euro 

Notikuma ietekme uz finansiāliem 

rādītājiem 

Apraksts, kāpēc nav 

veikta aplēses 

  Debeta konts Kredīta konts  

A 1 B C D 

25.03.2024. stipra lietus dēļ 

noliktavā ir bojātas iekārtas. 
- - - 

Iestāde ir piesaistījusi 

speciālistus zaudējumu 

un iespējamo izmaksu 

novērtēšanai. Uz 

informācijas 

sagatavošanas brīdi 

speciālisti atzinumu 

nav snieguši un nav 

novērtējuši 

zaudējumus. Plānots, 

ka atzinums tiks 

sagatavots līdz 

31.07.2024. 

V10.KORI Koriģējošie notikumi pēc bilances datuma  

Notikuma apraksts 
Debeta 

konts 

Kredīta 

konts 

Budžeta 

klasifikācijas 

kods 

Institucionālā 

sektora 

klasifikācijas kods 

Summa 

A B C D E 1 

 xxxx xxxx  Sxxxxxx  

Piemērs: 

Stājies spēkā tiesas nolēmums, kas 

nosaka, ka iestādei būs jāsedz 

zaudējumi D 8660 K 4000 8600 S110000 10 000 

 

Finanšu pārskatā norāda vismaz šādus koriģējošos notikumus pēc bilances datuma: 

 izmaiņas tiesvedības virzībā, piemēram, stājies spēkā tiesas nolēmums, kas apstiprina 

iestādes pienākumu bilances datumā; 

 informācijas saņemšana pēc bilances datuma, kas liecina, ka aktīva vērtība bilances 

datumā bija samazinājusies; 

 izmaksu noteikšana pēc bilances datuma tiem aktīviem, kas iegādāti pirms bilances 

datuma; 

 būtisku kļūdu konstatēšana, kas liecina, ka finanšu pārskati nav sagatavoti pareizi; 

 citi koriģējoši notikumi pēc bilances datuma. 

Aizpildīšanas apraksts: 

Ja koriģējošs notikums pēc bilances datuma ir zināms laikā, kad iestāde apstiprina gada pārskatu 

publiskošanai, tad iestāde šādus notikumu uzrāda finanšu pārskatā, koriģējot posteņos iekļautās summas 

vai iekļaujot jaunus posteņus (MK 652 95.p.) un atklāj informāciju (MK 652) noteiktajā kārtībā pie 

koriģētajiem posteņiem. Piemēram, ja līdz datumam, kad ir pilnībā sagatavots un parakstīts gada pārskats, 

ir stājies spēkā tiesas nolēmums, kas nosaka, ka iestādei būs jāsedz zaudējumi 10 000 euro vērtībā, un 

spriedums nav pārsūdzams, tad iestāde atzīst izmaksas un uzkrājumus vai saistības pārskata gada pēdējā 

dienā un atklāj informāciju (MK 652) noteiktajā kārtībā. 

Ja koriģējošs notikums pēc bilances datuma, piemēram, stājies spēkā tiesas nolēmums, kas apstiprina 

budžeta iestādes pienākumu bilances datumā, tapis zināms pēc datuma, kad iestāde apstiprinājusi gada 

pārskatu publiskošanai, tad iestāde aizpilda šo piezīmi, norādot, kādos posteņos un klasifikācijas kodos un 

kādā vērtībā veicamas korekcijas, un sniedz informāciju tai iestādei, kas veic konsolidāciju. 
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Šo piezīmi sagatavo un iesniedz atbilstoši tam, kad tapuši zināmi koriģējoši notikumi pēc bilances datuma: 

 ja koriģējošs notikums pēc bilances datuma iestājies pēc iestādes gada pārskata 

apstiprināšanas publiskošanai, tad aizpilda šo piezīmi un iesniedz iestādei, kas veic 

konsolidāciju (ministrijai vai pašvaldībai) (MK 652 100.p.); 

 iestāde (ministrija vai pašvaldība), kas veic konsolidāciju, būtiskus koriģējošus 

notikumus pēc bilances datuma iekļauj konsolidācijas posteņu izklāstā, ja konsolidētais gada 

pārskats vēl nav apstiprināts publiskošanai; 

 ja pēc ministrijas vai pašvaldības konsolidētā gada pārskata apstiprināšanas 

publiskošanai ir noticis koriģējošs notikums, tad ministrija vai pašvaldība no pārskata gadam 

sekojošā saimnieciskā gada 1.jūlija līdz 10.jūlijam, aizpildot šo piezīmi, sniedz Valsts kasei 

informāciju par būtiskiem koriģējošiem notikumiem par laikposmu no datuma, kad pārskats 

apstiprināts publiskošanai, līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 30. jūnijam, 

piemēram, ja gada pārskats apstiprināts publiskošanai 28.03.2024., tad informāciju Valsts 

kasei sniedz par periodu no 29.03.2024. līdz 30.06.2024. (MK 652 103.p.). 

Valsts ieņēmumu dienests, sagatavojot ikgadējo pārskatu par Valsts ieņēmumu dienesta administrētajiem 

nodokļiem, nodevām un citiem tā administrētajiem uz valsts budžetu attiecināmiem maksājumiem, pārskatā 

iekļauj koriģējošos notikumus pēc bilances datuma līdz pārskata parakstīšanas datumam. Valsts ieņēmumu 

dienests informē Valsts kasi no pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 1. jūlija līdz 10. jūlijam par 

būtiskiem koriģējošiem notikumiem pēc bilances datuma par laikposmu no pārskata parakstīšanas datuma 

līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 30. jūnijam, veic labojumus pārskatā, pārbauda un atkārtoti 

to elektroniski paraksta (MK 652 102.p.). 

Valsts kase, sagatavojot ikgadējo pārskatu par valsts budžeta finanšu uzskaiti, pārskatā iekļauj koriģējošos 

notikumus pēc bilances datuma līdz pārskata parakstīšanas datumam, kā arī būtiskus koriģējošus notikumus 

pēc bilances datuma par laikposmu no pārskata parakstīšanas datuma līdz pārskata gadam sekojošā 

saimnieciskā gada 30. jūnijam, ikgadējo pārskatu atkārtoti elektroniski parakstot no pārskata gadam 

sekojošā saimnieciskā gada 1. jūlija līdz 10. jūlijam (MK 652 102.p.). 

A – norāda koriģējošā notikuma aprakstu, norādot tā ekonomisko būtību; 

B – norāda debeta konta numuru četrās zīmēs (MK 87 1. pielikums), kurā nākamajā pārskata gadā veikts 

darījuma debeta ieraksts; 

C – norāda korespondējošo kredīta konta numuru četrās zīmēs (MK 87 1. pielikums), kurā nākamajā 

pārskata gadā veikts darījuma kredīta ieraksts; 

D – norāda budžetu ieņēmumu klasifikācijas grupas kodu, piemēram, 2.0.; 3.0.; 4.0. vai izdevumu 

ekonomiskās klasifikācijas kodu divās zīmēs, piemēram, 1100; 2100; 2200, vai finansēšanas klasifikācijas 

kodu, piemēram, F40020010; F40020020; F40010010; F40010020; 

E – norāda darījuma partnera institucionālā sektora klasifikācijas kodu, pa šādiem institucionālo sektoru 

klasifikācijas kodiem atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā (MK 1456): 

 sektoru S130000 klasifikācijas pilnā apmērā; 

 sektoru S110000, S120000, S140000, S150000 un S200000 datus. 

1 – norāda finanšu ietekmes aplēses summu euro, par kuru veikts grāmatojums nākamajā pārskata gadā. 

Ailē “1” norāda tikai to summu, par kuru veikts grāmatojums. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[MANUALLY] Šī piezīme netiek automātiski summēta un tai nav līmeņu “Kopsavilkums”, “Korekcija”, 

“Notikumi pēc bilances” un “Konsolidācija”. Konsolidēto piezīmi var aizpildīt divos veidos: atverot 

veidlapu un aizpildot skaidrojumus konsolidētajam pārskatam VAI veikt datu pārsummēšanu no iestāžu 

sagatavotajiem skaidrojumiem, izmantojot pogu “Pārsummēt konsolidētos”. Izmantojot otro variantu, 

pārsummētajā piezīmē var veikt labojumus, manuāli izdzēšot vai apvienojot skaidrojumus. 

ePārskatu piezīmes: 

Veidlapa ePārskatos ir pieejama pēc Bilances parakstīšanas. 
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V11.piezīme “Konsolidācijas principi un summas”  

V11.IEST Informācija par konsolidācijā iesaistītajām iestādēm 

 

Aizpildīšanas apraksts: 

Iestādes, kas veic konsolidāciju norāda to iestāžu sarakstu saskaņā ar iekšējiem normatīvajiem aktiem, kuru 

dati ir konsolidēti (MK652). neatkarīgi no tā vai konsolidācija veikta ePārskatos vai citur. Piezīmi aizpilda 

ministrija, centrālā valsts iestāde, pašvaldība, kā arī tās iestādes, kas veic konsolidāciju.  

Padotības iestādes, kas neveic pārskatu konsolidāciju, šo piezīmi neaizpilda. 

Piemērs: 

1.piemērs 

Tiesībsarga birojs  

2.piemērs 

Jūrmalas pilsētas dome 

Jūrmalas bāriņtiesa 

Jūrmalas Alternatīvā skola 

utt. 

ePārskatu piezīmes: 

Veidlapa ePārskatos nav redzama tām iestādēm, kurām šī veidlapa nav jāaizpilda. 

V11.KAPR Konsolidācijas principu apraksts 

 

Aizpildīšanas apraksts: 

Iestāde, kas veic konsolidāciju, apraksta, kādus principus piemēro starp konsolidācijā iesaistītajām 

iestādēm, sagatavojot konsolidēto pārskatu. Padotības iestādes, kas neveic pārskatu konsolidāciju, šo 

piezīmi neaizpilda. 

ePārskatu piezīmes: 

Veidlapa ePārskatos nav redzama tām iestādēm, kurām šī veidlapa nav jāaizpilda. 
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V12.piezīme “Gada sākuma salīdzināmā informācija”  

V12.INFO Informācija par iepriekšējos periodos konstatēto kļūdu labojumu un salīdzināmās 

informācijas norādīšana par pārskata periodā veikto posteņu norādīšanas un klasifikācijas maiņu 

Konta 

Nr./ 

kods 

Nosau

kums 

Pārskat

a 

perioda 

sākumā 

(pirms 

kļūdu 

norādīš

anas) 

Iepriekšējo pārskata 

periodu kļūda (>n-1) 

Iepriekšējā pārskata 

perioda kļūda (n-1) 

Norādīša-

nas un 

klasifikā-

cijas 

maiņa  

(+,-) 

Pārskata 

perioda 

sākumā (ar 

kļūdu 

norādī-

šanu) (1. + 

2. + 3. + 4. 

+ 5. + 6) 

Kļūdu 

laboju-

ma, 

posteņu 

norādī-

šanas un 

klasifi-

kācijas 

maiņas 

apraksts 
palielinā-

jums 

 (+) 

samazi-

nājums 

(-) 

palielinā

-jums 

 (+) 

samazinā-

ums 

 (-) 

 

A B 1 2 3 4 5 6 7 C 

 

 

 

D 1xxx/2xxxx 

K 3510  

vai  

D 3510 

K 33xx/4xxx/5x

xx 

D 3510 

K 1xxx/2x

xx vai  

D 33xx/4x

xx/5xxx 

K 3510 

D 1xxx/2xx

x 

 K 3510 

vai  

D 3510 

K 33xx/4xx

x/5xxx  

D 3510 

K 1xxx/2xxx 

vai 

D 33xx/4xxx/

5xxx 

K 3510 

 

  

Piemērs: 

1210 
Zeme 

un 

būves 

bilances 

dati 

kopsumma kopsum-

ma 

kopsum-

ma 

kopsumma kopsumma kopsumma x 

1216 

Paze-

mes 

aktīvi 

x  
D 3510 

K 1216 
   

 

 

 

 

x 

Iepriek-

šējā 

periodā 
nebija 

pamato-

jums 
aktīva 

atzīšanai, 

izslēgša-
na no 

uzskaites 

attiecas uz 
iepriekšē-

jiem 

perio-
diem 

1216 

Paze-

mes 

aktīvi 

x     
D 1251 

K 1216 

 

 

 

 

 

x 

Iepriek-

šējos 
periodos 

piemēro-

ta 
nepareiza 

aktīva 

klasifikā-
cija. 

Pārskata 

periodā 
aktīvs 

uzrādīts 

pareizā 
postenī. 

1250 

Turēju

mā 

nodo-

tie 

valsts 

un 
pašvald
ību 

īpašu-

mi 

bilan-

ces dati 

kopsumma kop-

summa 

kop-

summa 

kop-

summa 

kop-

summa 

kopsumma x 
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1251 

 

Turē-

jumā 

nodotā 

valsts 

un 

pašval

dību 

zeme 
x     

D 1251 

K 1216 

 

 

 

 

 

 

x 

Iepriek-

šējos 

periodos 

piemē-

rota 

neparei-

za aktīva 

klasifi-

kācija. 

Pārska-

ta 

periodā 

aktīvs 

uzrādīts 

pareizā 

postenī. 

Aizpildīšanas apraksts: 

Sniedz informāciju par katru gadījumu, kad pārskatā uzrādītie iepriekšējā pārskata perioda beigu dati nav 

salīdzināmi ar pārskata perioda sākuma datiem vai ir veikta iepriekšējo pārskata periodu datu korekcija, 

piemēram, veikta datu pārklasifikācija starp posteņiem. Kā arī sniedz informāciju par pārskata gadā atklātu 

būtisku iepriekšējo pārskata periodu kļūdu, ja šīs kļūdas labošanas rezultātā laboti iepriekšējo gadu finanšu 

pārskatu posteņu rādītāji (MK 87 433.1.p.).  

Norāda tikai informāciju par būtiskiem kļūdu labojumiem (MK 652 120.p.), bet nenorāda salīdzinošo 

informāciju par iepriekšējo pārskata gadu un informāciju par grāmatvedības aplēšu maiņu un to ietekmi 

(MK 652 122.p.).  

A, B – norāda konta numuru trijās zīmēs un atbilstošu konta nosaukumu (MK 87 1. pielikums) vai kodu 

(piezīmes numuru) un tā nosaukumu no pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem; 

1 – norāda attiecīgā konta summu pārskata perioda sākumā. Uzrādītā summa atbilst iepriekšējā perioda 

beigu atlikumam attiecīgajā kontā, t.i. pirms kļūdas labojuma; 

2 – norāda konta vai posteņa palielinājumu euro kļūdas labojuma rezultātā, kas attiecas uz periodu pirms 

iepriekšējā pārskata periodu >n-1:  

 aktīvu atlikušās vērtības palielinājumu, tai skaitā sākotnējo vērtību, vērtības 

samazinājumu, nolietojumu (amortizāciju), piemēram, bez atlīdzības vispārējās valdības 

sektora struktūru ietvaros saņemtā aktīva sākotnējo vērtību un uzkrāto nolietojumu; 

 rezervju, uzkrājumu un saistību palielinājumu. 

3 – norāda konta vai posteņa samazinājuma euro kļūdas labojuma rezultātā, kas attiecas uz periodu  pirms 

iepriekšējā pārskata >n-1: 

 aktīvu atlikušās vērtības samazinājumu, tai skaitā sākotnējo vērtību, vērtības 

samazinājumu, nolietojumu (amortizāciju), piemēram, no uzskaites izslēgto aktīva sākotnējo 

vērtību un uzkrāto nolietojumu; 

 rezervju, uzkrājumu un saistību samazinājumu. 

4 – norāda konta vai posteņa palielinājumu euro kļūdas labojuma rezultātā, kas attiecas uz iepriekšējo 

pārskata gadu (n-1): 

 aktīvu atlikušās vērtības palielinājumu, tai skaitā sākotnējo vērtību, vērtības 

samazinājumu, nolietojumu (amortizāciju); 

 rezervju, uzkrājumu un saistību palielinājumu. 

5 – norāda konta vai posteņa samazinājumu euro kļūdas labojuma rezultātā, kas attiecas uz iepriekšējo 

pārskata gadu (n-1): 

 aktīvu atlikušās vērtības samazinājumu, tai skaitā sākotnējo vērtību, vērtības 

samazinājumu, nolietojumu (amortizāciju); 

 rezervju, uzkrājumu un saistību samazinājumu. 

6 – norāda iepriekšējā pārskata perioda datu pārklasifikāciju atbilstoši pārskata gadā piemērotai 

klasifikācijai vai konstatētai datu klasifikācijas būtiskai kļūdai iepriekšējā pārskata periodā, piemēram, 

pārskata gadā mainīta darījumu klasifikācija vai iepriekšējā gadā pieļauta būtiska kļūda pārskata 

sagatavošanā vai grāmatvedības uzskaitē.  
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7 – aprēķina atlikumu pārskata perioda sākumā ar iekļautu kļūdas labojumu vai klasifikācijas maiņu; 

C – norāda kļūdu labojuma, posteņu norādīšanas un klasifikācijas maiņas aprakstu. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

 

Piemērs: 

1.piemērs: 2021. gada martā budžeta iestāde saņem rēķinu par komunālajiem pakalpojumiem, kas 

izrakstīts 2019. gada 11. martā un attiecas uz 2019. gada februāri. Rēķins iepriekš netika iegrāmatots un 

attiecīgi izdevumi netika atzīti. Rēķina summa 17 000,00 euro.  

Grāmatojums*: 

D 3510 K 5311 17 000 euro 

2.piemērs: Budžeta iestāde konstatēja, ka iepriekšējā pārskata periodā tā ir kļūdaini klasificējusi zemes 

gabalu 19 000.00 euro vērtībā kontā 1216”Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme”, kas neatbilst zemes 

lietošanas mērķim. Pārskata gadā budžeta iestāde veica pārklasifikāciju un zemes gabalu iegrāmatoja 

kontā 1251“Turējumā nodotā valsts un pašvaldību zeme”. Budžeta iestādes noteiktais būtiskuma līmenis 

15 000,00 euro. 

Grāmatojums*: 

D 1251 K 1216 19 000 euro 

3.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 120 000 euro nepieciešams atzīt kontā 1212 “Nedzīvojamās ēkas” 

un uzkrāto nolietojumu 30 000 euro kontā 1291 “Būvju uzkrātais nolietojums”. Budžeta iestādes noteiktais 

būtiskuma līmenis 50 000 euro. 

Grāmatojums* : 

D 1212 K 3510 120 000 euro  

D 3510 K 1291 30 000 euro. 

*Kļūdas labojumu iegrāmato atbilstošajā bilances aktīva vai pasīva kontā un iepriekšējo gadu budžeta 

izpildes rezultātā tādā apmērā, kas attiecas uz iepriekšējiem pārskata gadiem. Korekcijas analītiski nodala 

pa attiecīgajiem pārskata gadiem. Būtisku pārskata perioda kļūdas labojumu veic ieņēmumos vai 

izdevumos tādā apmērā, kas attiecas uz pārskata gadu. Būtiskus iepriekšējo pārskata periodu kļūdu 

labojumus uzrāda tā, it kā kļūda nebūtu pieļauta, pārskatos koriģējot iepriekšējā pārskata gada 

salīdzināmos datus. 

Iepriekšējā pārskata perioda būtiskas kļūdas labojumus grāmato pārskata gadā kontā 3510 ”Iepriekšējo 

pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts” un pašu kapitāla izmaiņu pārskatā (4.pielikums) uzrāda kā 

iepriekšējā pārskata perioda salīdzināmo datu korekciju 5.ailē “Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts”. 
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Piemērs V12.INFO aizpildīšanai: 

Bilance 

Konta 

Nr./ 

kods 

Nosau-

kums 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

(pirms 

kļūdu 

norādī-

šanas) 

Iepriekšējo 

pārskata periodu 

kļūda (>n-1) 

Iepriekšējā pārskata 

perioda kļūda (n-1) 

Norādīša-

nas un 

klasifikāci-

jas maiņa 

 (+,-) 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

(ar kļūdu 

norādīša-

nu) 

(1. + 2. + 

3. + 4. + 5

. + 6.) 

Kļūdu 

labojuma, 

posteņu 

norādīšan

as un 

klasifikāc

ijas 

maiņas 

apraksts 

palie-

linā-

jums 

(+/-) 

sa-

ma-

zinā-

jums 

(+/-) 

palieli-

nājums 

(+/-) 

sama-

zi-

nājums 

(+/-) 

  

A B 1 2 3 4 5 6 7 C 

5310 

Īstermiņa 
saistības 

pret 

piegādātāji
em un 

darbuzņēmē

jiem 

 

32 999** – – 17 000 – – 49 999 

Atzītas 

saistības, 
kas 

attiecas uz 

iepriekšē-
jo periodu  

5311 

Saistības 

pret 

piegādātā-
jiem un 

darbuz-

ņēmējiem 
Piemērs 

Nr.1 

x 0 0 17 000 0 0 x 

Atzītas 

saistība, 

kas 
attiecas uz 

iepriekšē-

jo periodu 

1210 

Atpūtai un 
izklaidei 

izmanto-

jamā zeme 0 90 0000 0  0 -19 000 -71 000 

X 

 

 

 

 

1212 

Nedzīvo-

jamās ēkas 

Piemērs 
Nr.3 

x 
90 000 

(120 00-

30 000) 
0 0 0 0 x 

Atzīts 

aktīvs, kas 
attiecas uz 

iepriekšē-

jiem perio-
diem 

120 000 un 

uzkrātais 
nolieto-

jums 

30 000 

1216 

Atpūtai un 

izklaidei 
izmanto-

jamā zeme 

Piemērs 
Nr.2 

x 0 0 0 0 -19 000 x 

Iepriekšējos 

periodos 

piemērota 

nepareiza 

aktīva 

klasifikā-

cija. 

Pārskata 

periodā 

aktīvs 

uzrādīts 

pareizā 

postenī. 

1250 

 

 

 

 

Turējumā 

nodotie 

valsts un 

pašvaldī-

bu 

īpašumi 

 

 

0 - - - - 19 000 19 000 x 
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Konta 

Nr./ 

kods 

Nosau-

kums 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

(pirms 

kļūdu 

norādī-

šanas) 

Iepriekšējo 

pārskata periodu 

kļūda (>n-1) 

Iepriekšējā pārskata 

perioda kļūda (n-1) 

Norādīša-

nas un 

klasifikāci-

jas maiņa 

 (+,-) 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

(ar kļūdu 

norādīša-

nu) 

(1. + 2. + 

3. + 4. + 5

. + 6.) 

Kļūdu 

labojuma, 

posteņu 

norādīšan

as un 

klasifikāc

ijas 

maiņas 

apraksts 

palie-

linā-

jums 

(+/-) 

sa-

ma-

zinā-

jums 

(+/-) 

palieli-

nājums 

(+/-) 

sama-

zi-

nājums 

(+/-) 

  

A B 1 2 3 4 5 6 7 C 

1251 

Turējumā 

nodotā 

valsts un 

pašvaldī-

bu zeme 

Piemērs 

Nr.2 

x 0 0 0 0 19 000 x 

Iepriek-

šējos 

periodos 

piemēro-

ta 

nepareiza 

aktīva 

klasifikā-

cija. 

Pārskata 

periodā 

aktīvs 

uzrādīts 

pareizā 

postenī. 

3510 

Iepriekšē-

jo 

pārskata 

gadu 

budžeta 

izpildes 

rezultāts 

Piemēri 

Nr. 1. 

Nr. 2, 

Nr. 3 

100 000** 

90 000 

(120 000-

30 000) 
 -17 000   173  000 x 

* piemērā pieņemts, ka iepriekšējā periodā saistību atlikums pirms kļūdu labojuma ir 32 999 euro. 

** piemērā pieņemts, ka iepriekšējā periodā budžeta izpildes rezultāts pirms kļūdu labojuma ir 

100 000 euro. 
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FD pārskats 

Konta 

Nr./ 

kods 

Nosaukum

s 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

(pirms 

kļūdu 

norādīšan

as) 

Iepriekšējo 

pārskata periodu 

kļūda (>n-1) 

Iepriekšējā 

pārskata perioda 

kļūda (n-1) 

Norādīša

nas un 

klasifikā

cijas 

maiņa  

(+,-) 

Pārskata 

perioda 

sākumā (ar 

kļūdu 

norādīša-

nu) 

(1.  + 4. + 5

. + 6.) 

Kļūdu 

labojuma, 

posteņu 

norādīšanas un 

klasifikācijas 

maiņas apraksts 
palielin

ājums 

(+) 

sama

zināju

ms (-) 

palie-

linā-

jums 

(+) 

sama-

zinā-

jums 

(-) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 C 

A15 Transferti 
1 300 000*

** 
120 000- -  - - - 1 320 000 

Atzīti 

iepriekšējā 

periodā neatzīti 

ieņēmumi no 

aktīva atzīšanas 

(Piemērs Nr.3) 

A24 

Pakalpoju

mi 

Piemērs 

Nr.1 

100 000* – – 17 000 – – 117 000*  

Atzīti izdevumi, 

kas attiecas uz 

iepriekšējo 

periodu 

(Piemērs Nr.1) 

A30 

Nolietoju

ma un 

amortizāci

jas 

izmaksas 

Piemērs 

Nr.3 

150 000** 30 000- -  - - 150 000 

Atzīts 

nolietojums, 

kas attiecas uz 

iepriekšējo 

periodu 

(piemērs Nr.3) 

*piemērā pieņems, ka iepriekšējā perioda pakalpojumu izdevumi pirms kļūdu labojuma ir 100 000 euro; 

** piemērā pieņems, ka iepriekšējā perioda izdevumi par nolietojumu un amortizācijas izmaksām pirms kļūdu 

labojuma ir 150 000 euro; 

*** piemērā pieņems, ka iepriekšējā perioda izdevumi par nolietojumu un amortizācijas izmaksām pirms kļūdu 

labojuma ir 1 300 000 euro. 

V12.APLE Informācija par grāmatvedības aplēses maiņu un tās ietekmi 

Konta 

Nr. 
Nosaukums 

Uzskaitīts pēc iepriekšējā gadā 

lietotās metodes Uzskaite pēc  

pārskata gadā 

lietotās metodes, 

atlikums pārskata 

perioda beigās 

Pārskatā 

norādītās 

izmaiņas 

(+,–) 

Aprēķina 

metodika

s maiņas 

izmaiņas 

(+,–) 

Aplēses 

maiņas 

un 

maiņas 

iemesla 

aprakst

s 

perioda 

beigās 

perioda 

sākumā 

izmaiņas 

(+,–) 

1. - 1A. 2. - 1A. 3. - 1C. 

A B 1 1A 1C 2 3 4 C 

xxxx         

Aizpildīšanas apraksts: 

Sniedz skaidrojumu par pārskata periodā veikto aplēšu sagatavošanas metodes izmaiņu iemesliem un 

ietekmi uz aktīvu un saistību atlikumiempārskata perioda beigās. Mainot aplēsi, to piemēro sākot ar aplēses 

izmaiņas datumu (pārskata perioda sākuma atlikumus nelabo) (MK 87 432.p.). 

A, B – norāda konta numuru četrās zīmēs un nosaukumu (MK 87 1. pielikums), kurā uzskaitīti aktīvi, 

saistības vai citi darījumi, kuriem pārskata periodā mainīta aplēses sagatavošanas metode; 

1 – norāda konta atlikumu pārskata gada beigās, kas aprēķināts saskaņā ar iepriekšējā pārskata gadā lietoto 

aplēses sagatavošanas metodi. Mainot aplēses sagatavošanas metodi aktīvu un pasīvu bilances poteņiem, 

piemēram, nemateriālajiem ieguldījumiem, pamatlīdzekļiem, prasībām u.c., izmaiņas norāda šo posteņu 

atlikušajā vai neto vērtībā;  

1A – norāda konta atlikumu pārskata perioda sākumā; 

1C – aprēķina konta atlikuma izmaiņas pārskata gadā saskaņā ar iepriekšējā pārskata gadā lietoto metodi; 
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Ja nav iespējams noteikt aplēses sagatavošanas metodes izmaiņu ietekmi, jo nevar aprēķināt 1, 1A un 1C 

ailes datus, tad ailē “C” to paskaidro, piemēram, aplēses ietekmi nevar noteikt, jo iepriekš izmantotais 

rādītājs vai informācijas avots aprēķinu veikšanā vairs nav pieejams.  

2 – norāda konta atlikumu pārskata perioda beigās, kas aprēķināts saskaņā ar pārskata gadā lietoto metodi; 

3 – aprēķina konta atlikuma izmaiņas pārskata gadā, saskaņā ar pārskata gadā lietoto metodi; 

4 – aprēķina metodikas maiņas ietekmi; 

C – norāda metodikas maiņas aprakstu un maiņas iemesla aprakstu.  

Piemērs: 

1.Piemērs  

Iestāde 16.12.2018. iegādājās, atzina uzskaitē un nodeva lietošanā datorprogrammu, kuras iegādes 

vērtība ir 20 000,00 euro un lietderīgās lietošanas laiks noteikts 10 gadi. 2020. gada sākumā (janvārī), 

datorprogrammas izstrādātājs informē iestādi, ka šīs datorprogrammas atjauninājumi būs pieejami līdz 

2023. gadam un pēc tam tirdzniecībā būs pieejama jauna un modernāka datorprogramma. 

Ņemot vērā šo informāciju, 2020. gadā iestāde samazina datorprogrammas lietderīgo lietošanas laiku no 

10 gadiem uz 5 gadiem no iegādes datuma. Šīs izmaiņas klasificē kā grāmatvedības aplēses metodes 

maiņu. Tā kā atlikušais lietderīgās lietošanas laiks samazinās un ir tikai 4 gadi, tad jāpārskata un 

jāpārrēķina amortizācija 2020.gada un nākamiem periodiem. 

 

2.Piemērs  

Iestāde (2018. gada decembrī) noslēdz telpu nomas līgumu ar citu iestādi uz 3 gadiem un nomas līgumā 

nosaka, ka kopējā telpu nomas maksa visā līguma laikā ir 6 000 euro. Nomnieks nomā telpas sākot ar 

2019. gadu.  

2019. gadā iestāde saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos, veica izmaiņas telpu nomas maksas aplēsēs. 

Un 2019. gada decembrī iestādes vienojās par līguma nosacījumu izmaiņām nosakot, ka atlikušajā telpu 

nomas līguma termiņā (2 gadi) telpu nomas maksa ir 5 000 euro.  

2019.gadā aprēķinātā nomas maksa 2000 euro.  

2020.gadā aprēķinātā (atbilstoši sākotnēji noslēgtam nomas līgumam) nomas maksa 2 000 euro. 

2020.gadā aprēķinātā (atbilstoši izmaiņām līgumā) nomas maksa 2 500 euro. 

Sagatavojot gada pārskatu par 2020. gadu, iestāde aizpilda V12.APLE piezīmi, kurā uzrāda informāciju 

par aplēses maiņu. 
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Piemērs V12.APLE aizpildīšanai: 

Konta 

Nr. 
Nosaukums 

Uzskaitīts pēc iepriekšējā gadā lietotās 

metodes Uzskaite pēc  

pārskata gadā 

lietotās metodes, 

atlikums pārskata 

perioda beigās 

Pārskatā norādītās 

izmaiņas (+,–) 

Aprēķina 

metodikas 

maiņas 

izmaiņas 

(+,–) 

Aplēses maiņas un maiņas iemesla 

apraksts perioda 

beigās 

perioda 

sākumā 

izmaiņas (+,–) 

1. - 1A. 2. - 1A. 3. - 1C. 

A B 1 1A 1C 2 3 4 C 

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 16 000 18 000 -2 000 13 500 -4500 -2500 – 

1100 Nemateriālie ieguldījumi 16 000 18 000 -2 000 13 500 -4500 -2500 – 

1120 Licences, koncesijas 

un patenti, preču zīmes 

un tamlīdzīgas tiesības 

16 000 18 000 -2 000 13 500 -4500 -2500 

– 

1121 Datorprogrammas 16 000 18 000 -2 000 13 500 -4 500 -2 500 

Pārskatīts un samazināts 

datorprogrammas lietderīgās lietošanas 

laiks, pamatojoties uz pārskata periodā 

iegūto informāciju no datorprogrammas 

izstrādātāja, ka šīs datorprogrammas 

atjauninājumi būs pieejami līdz 2023. 

gadam.   

2000 Apgrozāmie līdzekļi 2 000 2 000 0 2 500 500 500 – 

2300 Īstermiņa prasības 2 000 2 000 0 2 500 500 500 – 

2316 
Prasības par 

operatīvo nomu 
2 000 2 000 0 2 500 500 500 

Pārskata gadā veiktas izmaiņas telpu 

nomas ieņēmumu aplēsēs atbilstoši 

izmaiņām normatīvajos aktos par nomas 

ieņēmumu aprēķinu.  

3000 Pašu kapitāls -2 000 x -2 000 -4 000 -4 000 -2 000 – 

3500 Budžeta izpildes 

rezultāti 
-2 000 x -2 000 -4 000 -4 000 -2 000 x 

3510 Iepriekšējo pārskata 

gadu budžeta izpildes 

rezultāts 

x x x x x x x 

3520 Pārskata gada budžeta 

izpildes rezultāts 

-2 000* 

(-2 000+0) 
x -2 000 -4 000 -4 000 -2 000 – 

4000 Uzkrājumi 0 0 0 0 0 0 – 

4000 Uzkrājumi 0 0 0 0 0 0  
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*ailes aizpildās automātiski 

Paskaidrojums par tabulas aizpildīšanu: 

A B 1 1A 1C 2 3 4 C 

 
1.Piemērs 

Norāda 

datorprogrammas 

atlikušo vērtību, ko 

aprēķina no sākotnējās 

vērtības atskaitot 

amortizāciju un 

piemērojot iepriekšējā 

gadā lietoto metodi 

Norāda uzkrātās 

amortizācijas 

izmaiņas 

saskaņā ar 

iepriekšējā gadā 

lietoto metodi  

Norāda 

datorprogrammas 

atlikušo vērtību pēc 

lietderīgās 

lietošanas laika 

pārvērtēšanas un 

aplēses maiņas. 

  – 

  

20000,00  –

 4000,00 = 

16000,00 

20000,00

  – 2000,

00 = 

18000,00 

18000,00 – 1600

0,00 = 2000,00 

1) uz 01.01.2020. 

atlikusī vērtība 

18000,00 euro; 

2) 18000,00 euro/ 

4 gadi = 

4500,00 euro/gadā 

3) 

18000,00 – 4500,0

0 = 13500,00 

   

 1.Piemērs D 1121 – K 1195 
D 7000 K 1195, 

2000,00 euro 

Ja aplēses maiņu 

un pārrēķinu veic 

31.12.2020. un visa 

gada laikā jau ir 

iegrāmatota 

amortizācija 

2000,00 euro 

vērtībā, tad 

31.12.2020. 

papildus iegrāmato 

starpību 

2500,00 euro 

vērtībā 

(4500,00 – 2000,00

 = 2500,00)  

D 7000 K1195, 

2500,00 euro 
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A B 1 1A 1C 2 3 4 C 

 2.Piemērs 

 Norāda aprēķināto  

telpu nomas maksu 

saskaņā ar iepriekšējā 

perioda telpu nomas 

maksas aplēsēm 2 000 

euro  

 

Saskaņā ar 

izmaiņām nomas 

maksas aplēsēs 

iestāde atzīst 

ieņēmums un 

iegrāmato  

2 500 euro (D2316 

K 6000) 

Norāda izmaiņas pārskata 

perioda beigās, kas 

aprēķināts saskaņā ar 

pārskata gadā izmantotām 

aplēsēm:  

500 euro (2 500-

2 000=500) 
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Naudas plūsmas pārskata posteņu 

skaidrojums 
Naudas plūsmas pārskata posteņu skaidrojums sniedz papildu informāciju, lai gada pārskata lietotāji 

izprastu, kā konkrēti darījumi vai notikumi ietekmē iestādes naudas plūsmu. 

NP.BDAR Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas  

Kods Posteņa nosaukums 
Pārskata 

periodā 

Iepriekšējā 

pārskata periodā 

Izmaiņas (+,-) 

euro % 

(1.–2.) (3./2.*100) 

A B 1 2 3 4 

xxx 
     

 Būtisko darījumu apraksts Summa    

      

 Citu darījumu apraksts Summa    

      

 

Piemērs: 

A21 Atalgojums     

 Būtisko darījumu apraksts Summa    

 

Izlietots darba samaksas pārrēķinam 

amatpersonām ar speciālajām dienesta 

pakāpēm par laikposmu no 201x.gada 

līdz 201x.gadam sakarā ar Latvijas 

Republikas Augstākās tiesas spriedumu  

3 330 160 

. 

 

   

 Citu darījumu apraksts Summa    

      

      

B12 

Pamatlīdzekļu pārdošana un 

atmaksātie avansa maksājumi par 

pamatlidzekļiem 

    

 Būtisko darījumu apraksts Summa    

 

Pamatlīdzekļu pārdošana pārskata 

gadā palielinājusies par 2 500 000 

euro: t. sk. pārdots nekustāmais 

īpašums par kopsummu 2 000 000 

euro.  

2 500 000    

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par naudas plūsmas pārskata posteņu izmaiņām starp pārskata perioda un iepriekšējā 

pārskata perioda datiem un informāciju par būtiskiem darījumiem, kas ietekmē izmaiņas, un citiem 

darījumiem. 

A, B – kods un posteņa nosaukums atblstoši Naudas plūsmas pārskatam; 

1, 2 – Naudas plūsmas pārskata izpildes dati; 

3 – skaitlisko izmaiņu aprēķins; 

4 – procentuālo izmaiņu aprēķins;  
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Būtisko darījumu apraksts – norāda informāciju par vismaz trīs, bet ne vairāk kā pieciem darījumiem, 

kas veido būtiskas kontu grupas izmaiņas. Ja pārskata periodā notikuši mazāk kā trīs darījumi, tad norāda 

attiecīgos darījumus (MK 652 112.1.p.); 

Citu darījumu apraksts – norāda informāciju par darījumiem, kas var ietekmēt pārskata lietotāja 

lēmuma pieņemšanu, pamatojoties uz sniegto informāciju, kā arī, lai labāk izprastu izmaiņu būtību 

(MK 652 112.2.p); 

Summa – norāda darījuma summu vai vienāda rakstura darījumu kopsummu. Darījumus, kas samazina 

pārskata perioda izpildi, ievada ar (-) zīmi. 

ePārskatu piezīmes: 

 ailē “Izmaiņas” aprēķini tiek veikti automātiski atbilstoši sagatavotajam Naudas plūsmas 

pārskatam; 

 būtisko darījumu sadaļa izveidojas tiem posteņiem, kuru izmaiņas sasniedz noteikto 

būtiskuma līmeni; 

 sadaļa citiem darījumiem, kas var ietekmēt lietotāja lēmumu pieņemšanu izveidojas 

visiem posteņiem, kuros ir dati.  
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NP.SKAI Naudas plūsmas pārskata posteņu skaidrojums 

NP.A19 Citi ieņēmumi no pamatdarbības 

Kods Darījuma apraksts 
Pārskata 

periodā 

Iepriekšējā 

pārskata 

periodā 

A B 1 2 

A19.CBLI 

Citu budžetu līdzekļi, kas uz laiku ir iestādes glabājumā (konkursa vai 

drošības nauda, vēlēšanu drošības nauda, pansionātos dzīvojošo 

pensijas, atsavinātie līdzekļi no aizturētām personām un ieņēmumi par 

mantas realizāciju no krimināllietām un administratīvo pārkāpumu 

lietām līdz tiesas lēmumam, ieslodzīto un citu personu personīgā nauda, 

drošības nauda par kasācijas sūdzību) un nav pieejami iestādei lietošanai 

 

 

A19.PAR     

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par budžeta iestādes ieņēmumiem, kas nav pašu ieņēmumi, dotācija, ārvalstu finanšu 

palīdzība, nodokļi vai nenodokļi un atradīsies budžeta iestādes glabājumā uz laiku.  

A, B – norāda kodu un darījuma aprakstu; Rindā “A19.PAR” apraksta darījuma būtību tiem gadījumiem, 

kuri neattiecas uz rindu “A19.CBLI”; 

1, 2 – norāda darījuma summu. 

Piezīmes:  

 rindu “A19.CBLI” un “A19.PAR” kopsummas datiem jāatbilst Naudas plūsmas pārskata 

rindas “A19” datiem. Vispirms aizpilda rindu “A19.CBLI” par citu budžetu līdzekļiem, kas uz 

laiku ir iestādes glabājumā, arī kļūdaini iemaksātās summas, kas nākamajā periodā jāatmaksā. 

Ja budžeta iestādei pārskata gada laikā ir bijuši vēl citi pašu ieņēmumi no pamatdarbības, kas 

nav uzrādīti rindā “A19.CBLI”, tad rindā “A19.PAR” īsi apraksta darījuma būtību un uzrāda 

skaitlisko informāciju; 

 rindā “A19.PAR” grupē vienveidīgus darījumus un uzrāda to kopsummu . 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

NP.A33 Citi izdevumi no pamatdarbības  

Kods Darījuma apraksts Pārskata periodā 
Iepriekšējā 

pārskata periodā 

A B 1 2 

A33.IIEG 
Ieguldījuma īpašumu iegāde un avansa maksājumi par 

ieguldījumu īpašumiem 
  

A33.IIZV Ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība   

A33.PAR     

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par citiem budžeta iestādei neraksturīgiem izdevumiem no pamatdarbības, kas nav 

iekļauti citās pamatdarbības izdevumu pozīcijās. 

A, B – norāda kodu un darījuma aprakstu; Rindā “A33.PAR” apraksta darījuma būtību tiem gadījumiem, 

kuri neattiecas uz rindām “A33.IIEG” un “A33.IIZV”;  
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1, 2 – norāda darījuma summu. 

Piezīmes: 

 visu rindu kopsummas dati atbilst Naudas plūsmas pārskata rindas “A33” datiem; 

 grupē vienveidīgus darījumus un uzrāda to kopsummu. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt.  

 NP.B15 Citi ieņēmumi no ieguldījumu darbības 

Kods Darījuma apraksts Pārskata periodā 
Iepriekšējā 

pārskata periodā 

A B 1 2 

B15.DIVI Ieņēmumi no dividendēm   

B15.MIJM 
Ieņēmumi no nākotnes līgumiem, iespēju līgumiem un 

mijmaiņas līgumiem 
 

 

B15.NOIZ 
Termiņnoguldījumu, kuru sākotnējais termiņš pārsniedz 

90 dienas, izņemšana 
 

 

B15.PAR     

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par saņemtajām dividendēm, ieņēmumiem no atvasinātajiem finanšu instrumentiem un 

citiem ieņēmumiem, kuri nav iekļauti citās ieguldījumu darbības ieņēmumu pozīcijās. 

 

A, B – norāda kodu un darījuma aprakstu; rindā “B15.PAR” apraksta darījuma būtību tiem gadījumiem, 

kuri neattiecas uz rindām “B15.DIVI”, “B15.MIJM” un “B15.NOIZ”; 

1, 2 – norāda darījuma summu. 

Piezīmes: 

 visu rindu kopsummas dati atbilst Naudas plūsmas pārskata rindas “B15” datiem; 

 rindā “B15.PAR” grupē vienveidīgus darījumus un uzrāda to kopsummu.  

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

NP.B27 Citi izdevumi no ieguldījumu darbības 

Kods Darījuma apraksts Pārskata periodā 
Iepriekšējā 

pārskata periodā 

A B 1 2 

B27.MIJM 
Izdevumi par nākotnes līgumiem, iespēju līgumiem un 

mijmaiņas līgumiem 
 

 

B27.NOVE 
Termiņnoguldījumu, kuru sākotnējais termiņš pārsniedz 

90 dienas, veikšana 
 

 

B27.PAR     
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Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par izdevumiem par atvasinātajiem finanšu instrumentiem un citiem izdevumiem no 

ieguldījumu darbības, kuri nav iekļauti citās ieguldījumu darbības izdevumu pozīcijās. 

A, B – norāda kodu un darījuma aprakstu. Rindā “B27.PAR” apraksta darījuma būtību tiem gadījumiem, 

kuri neattiecas uz rindu “B27.MIJM” un “B27.NOVE”; 

1, 2 – norāda darījuma summu. 

Piezīmes: 

 visu rindu kopsummas dati atbilst veidlapas “Naudas plūsmas pārskats” rindas “B27” 

datiem; 

 rindā “B27.PAR” grupē vienveidīgus darījumus un uzrāda to kopsummu. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

NP.C13 Citi ieņēmumi no finansēšanas darbības 

Kods Darījuma apraksts 
Pārskata 

periodā 

Iepriekšējā 

pārskata 

periodā 

A B 1 2 

C13.PAR    

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par citiem ieņēmumiem no finansēšanas darbības, kas nav iekļauti citās finansēšanas 

darbības ieņēmumu pozīcijās.. 

A, B – norāda kodu un darījuma aprakstu; 

1, 2 – norāda darījuma summu. 

Piezīmes: 

 rindas “C13.PAR” datu kopsumma atbilst Naudas plūsmas pārskata rindas “C13” 

datiem;  

 grupē vienveidīgus darījumus un uzrāda to kopsummu. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt.  

NP.C23 Citi izdevumi no finansēšanas darbības 

Kods Darījuma apraksts 
Pārskata 

periodā 

Iepriekšējā 

pārskata 

periodā 

A B 1 2 

C23.PAR 
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Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par citiem izdevumiem no finansēšanas darbības, kas nav iekļauti citās finansēšanas 

darbības izdevumu pozīcijās.. 

A, B – norāda kodu un darījuma aprakstu; 

1, 2 – norāda darījuma summu. 

Piezīmes: 

 rindas “C23.PAR” datu kopsumma atbilst Naudas plūsmas pārskata rindas “C23” 

datiem; 

 grupē vienveidīgus darījumus un uzrāda to kopsummu. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt.  

NP.CITA Cita informācija pārskatu lietotājiem 

Kods Posteņa nosaukums Apraksts Summa 

A B C 1 

xxx 
  

 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda citu lietotājiem būtisku informāciju par piesaistīto līdzekļu naudas plūsmu, kas varētu ietekmēt to 

lēmumu pieņemšanu 

A, B – norāda kodu un nosaukumu atbilstoši tam, kurā kodā darījums uzrādīts Naudas plūsmas pārskatā; 

C – norāda informāciju par darījumu vai vienāda rakstura būtiskiem darījumiem; 

1 – norāda darījuma summu vai grupē vienveidīgus darījumus un uzrāda to kopsummu. 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 
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Pārskata par darbības finansiālajiem 

rezultātiem posteņu skaidrojums 
“Pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem posteņu skaidrojums” sniedz papildu informāciju, lai 

gada pārskata lietotāji izprastu, kā konkrēti darījumi vai notikumi ietekmē iestādes finansiālo stāvokli vai 

darbības finansiālos rezultātus. 

FD.BDAR Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas  

Kods Posteņa nosaukums 
Pārskata 

periodā 

Iepriekšējā 

pārskata periodā 

Izmaiņas (+,-) 

euro % 

(1.–2.) (3./2.*100) 

A B 1 2 3 4 

xxx 
     

 Būtisko darījumu apraksts Summa    

      

 Citu darījumu apraksts Summa    

      

 

Piemērs: 

A15 Transferti     

 Būtisko darījumu apraksts Summa    

 

Pārskata gadā atzīti transferta 

ieņēmumi no projekta "Lauku ceļu 

infrastruktūras pārbūve" izdevumiem 

847 071    

 

Pārskata gadā atzīti transferta 

ieņēmumi par ES fondu projektu 

izdevumiem 

109 929    

 

Ieņēmumu samazinājums par 

iepriekšējā pārskata periodā atzītiem 

projektiem Latvijas Universitātes 

pētniecības infrastruktūras 

modernizācijai un resursu 

koncentrācijai viedās specializācijas 

jomā. 

-12 052 499    

 Citu darījumu apraksts Summa    

      

      

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par darbības finansiālo rezultātu posteņu izmaiņām starp pārskata perioda un 

iepriekšējā pārskata perioda datiem un informāciju par būtiskiem darījumiem, kas ietekmē izmaiņas, un 

citiem darījumiem. 

A, B – kods un posteņa nosaukums atblstoši Pārskatam par darbības finansiālajiem rezultātiem; 

1, 2 – Pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem izpildes dati; 

3 – skaitlisko izmaiņu aprēķins; 

4 – procentuālo izmaiņu aprēķins; 
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Būtisko darījumu apraksts – norāda informāciju par vismaz trīs, bet ne vairāk kā pieciem darījumiem, 

kas veido būtiskas kontu grupas izmaiņas. Ja pārskata periodā notikuši mazāk kā trīs darījumi, tad norāda 

attiecīgos darījumus (MK 652 112.1.p.); 

Citu darījumu apraksts – norāda informāciju par darījumiem, kas var ietekmēt pārskata lietotāja 

lēmuma pieņemšanu, pamatojoties uz sniegto informāciju, kā arī, lai labāk izprastu izmaiņu būtību 

(MK 652 112.2.p); 

Summa – norāda darījuma summu vai vienāda rakstura darījumu kopsummu. Darījumus, kas samazina 

pārskata perioda izpildi, ievada ar (-) zīmi. 

ePārskatu piezīmes: 

 ailē “Izmaiņas” aprēķini tiek veikti automātiski atbilstoši sagatavotajam Naudas plūsmas 

pārskatam; 

 būtisko darījumu sadaļa izveidojas tiem posteņiem, kuru izmaiņas sasniedz noteikto 

būtiskuma līmeni; 

 sadaļa citiem darījumiem, kas var ietekmēt lietotāja lēmumu pieņemšanu izveidojas 

visiem posteņiem, kuros ir dati. 
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FD.SKAI – Pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem skaidrojums  

FD.A11 Informācija par nodokļu ieņēmumiem 

Ieņēmumu 

klasifikācijas 

kods 

Nodokļa veids Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata periodā 

A B 1 2 

xx.x.0.0.    

Aizpildīšanas apraksts: 

Nodokļu administrācija uzrāda datus par nodokļu ieņēmumiem.  

A, B – norāda ieņēmumu klasifikāciju (MK 1032) apakšgrupās un klasifikācijas kodus divās zīmēs.  

Piemēram, īpašuma nodokļa uzrādīšanai pielieto grupas un klasifikācijas kodus: 

1.4 Īpašuma nodokļi 

4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 

4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 

1 – norāda datus pēc uzkrāšanas principa pārskata periodā; 

2 – norāda datus pēc uzkrāšanas principa iepriekšējā pārskata periodā, tai skaitā uzrādot būtisku kļūdu 

labojumu un klasifikācijas maiņu par iepriekšējo pārskata periodu 

Piezīmes:  

Nodokļu ieņēmumu kopsumma ir vienāda ar pārskatā FD “Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem” 

rindā A11 “Nodokļu ieņēmumi” 1. un 6.ailēs uzrādītajiem datiem. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

FD.A18 Procentu ieņēmumi 

Kods Darījuma apraksts Pārskata periodā 
Iepriekšējā pārskata 

periodā 

A B 1 2 

A18.NL 

Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem un naudas 

līdzekļu ekvivalentiem 

EKK 8.6.x.x., 

EKK 21.1.4.0., 

EKK 21.3.4.0. 

EKK 23.3.0.0. 

 

A18.FI 
Procentu ieņēmumi par finanšu instrumentiem, izņemot 

PVFA un PVFS  

  

A18.FI.TB Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi   

A18.FI.AP Aizdevumi un prasības   

A18.FI.PP Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi   

A18.FI.FS 
Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā vērtībā, 

un citas finanšu saistības 

  

A18.PAR Pārējie procentu ieņēmumi   

Aizpildīšanas apraksts: 

A, B – norāda kodu un darījuma aprakstu;  
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1, 2 – norāda datus par procentu ieņēmumiem. 

Piezīmes: 

 rindā A18.NL uzrāda procentu ieņēmumus par kontu atlikumiem un naudas līdzekļu 

ekvivalentiem, kuri noguldīti uz konkrētu termiņu un kuru sākotnējais termiņš nepārsniedz 90 

dienas; 

 rindā A18.FI uzrāda procentu ieņēmumus (atzīti GK 8120) pārskata periodā un 

iepriekšējā pārskata periodā, kas aprēķināti, izmantojot efektīvās vai VK noteiktās procentu 

likmes metodi, par finanšu aktīviem vai finanšu saistībām, izņemot PVFA vai PVFS 

klasificētos finanšu aktīvus un finanšu saistības, sadalījumā pa finanšu instrumentu 

kategorijām. Procentu ieņēmumi par finanšu saistībām var rasties, ja ir negatīva procentu likme; 

 rindā A18.PAR uzrāda procentu ieņēmumus, kas radušies uzkrājumu diskontēšanas 

rezultātā (GK 8120, EK 24.2.0.0) un pārējos procentu ieņēmumus. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

FD.A19 Informācija par citiem ieņēmumiem 

Kods Darījuma apraksts Pārskata periodā 
Iepriekšējā 

pārskata periodā 

A B 1 2 

A19.NOMA Nomas ieņēmumi 
EKK 13.5.0.0. 

EKK 21.3.8.0. 
 

A19.DIVI Ieņēmumi no dividendēm EKK 8.3.0.0.  

 Kopā    

A19.SADZ Ieņēmumi no saistību, kas nav finanšu instrumenti, dzēšanas GK 8530;8750  

A19.IISA 
Ieņēmumi no ilgtermiņa aktīvu sākotnējās atzīšanas, izņemot 

bioloģiskos aktīvus lauksaimnieciskajai darbībai 

GK 8190; 8580; 

8750 
 

A19.IASA 
Ieņēmumi no īstermiņa aktīvu sākotnējās atzīšanas, izņemot 

lauksaimniecības produktus 

GK 8570; 8750 
 

A19.IEUN Ieņēmumi no uzkrājumu norakstīšanas GK 8560; 8750  

A19.BIOL 

Ieņēmumi no bioloģisko aktīvu lauksaimnieciskajai darbībai 

un lauksaimniecības produktu sākotnējās atzīšanas un 

uzskaites vērtības izmaiņām pārskata perioda beigās 

GK 6xxx; 

GK 8570 

GK 8580; 8750 

 

A19.APDP 

Kompensācija no trešajām pusēm par ilgtermiņa ieguldījuma 

vērtības samazināšanos, zaudētu vai atdotu ilgtermiņa 

ieguldījumu 

GK 6xxx; 8750 

 

A19.IFPP 
Ieņēmumi no līdzdalības asociētās un radniecīgās 

kapitālsabiedrībās pārvērtēšanas vai pārsnieguma 

GK 8140; 8750 
 

A19.IMRA 
Ieņēmumi no mantiska ieguldījuma radniecīgajās un 

asociētajās kapitālsabiedrībās 

GK 8150; 8750 
 

A19.IVKS 
Ieņēmumi no valūtas kursu svārstībām, kas neattiecas uz 

finanšu instrumentiem 

GK 8110; 8750 
 

A19.PAR Pārējie darījumi 

GK 6xxx 

GK 8190; 8510; 

8590; 8750 

 

A19.REZ Ieņēmumi no pārējo rezervju izslēgšanas GK 8590; 8750  

KOPA Kopā   

Aizpildīšanas apraksts: 

A, B – norāda kodu un darījuma aprakstu;  
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1, 2 – norāda datus par citiem ieņēmumiem; 

Piezīmes:  

 rindās A19.NOMA “Nomas ieņēmumi” un A19.DIVI “Ieņēmumi no dividendēm” 

norāda informāciju, nesaistot to ar citos ieņēmumos (A19 kodos) uzrādīto summu; 

 rindā A19.DIVI norāda ieņēmumus no dividendēm un tamlīdzīgiem maksājumiem kurus 

atzīst, kad ir noteiktas kapitāla daļu turētāja tiesības saņemt maksājumus, izņemot gadījumu, ja 

atbilstošo ilgtermiņa finanšu ieguldījumu uzskaita saskaņā ar pašu kapitāla metodi 

(MK 87 331. p.); 

 rindā A19.BIOL uzrāda ieņēmumus no bioloģisko aktīvu lauksaimnieciskajai darbībai 

un lauksaimniecības produktu sākotnējās atzīšanas, un ieņēmumus no to uzskaites vērtības 

izmaiņām pārskata perioda beigās, piemēram, ieņēmumi no mežaudžu vērtības palielinājuma 

atbilstoši Meža valsts reģistrā norādītajai pilnajai vērtībai; 

 rindā A19.APDP uzrāda ieņēmumus, kas atzīti pārskata periodā, piemēram, par 

apdrošināšanas atlīdzību; 

 rindā A19.PAR uzrāda kopsummā neatšifrējot pa sīkiem darījumiem; 

 rindā A19.REZ uzrāda ieņēmumus no pārējo rezervju izslēgšanas. 

 Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

FD.A19.VSAM Ieņēmumi no aktīvu vērtības samazinājuma norakstīšanas 

Kods Darījuma apraksts Pārskata periodā 
Iepriekšējā pārskata 

periodā 

A B 1 2 

A19.VSAM.VSAV 

Ieņēmumi no vērtības samazinājuma 

norakstīšanas avansa maksājumiem par 

nefinanšu aktīviem 

GK 8551  

A19.VSAM.VSNA 
Ieņēmumi no vērtības samazinājuma 

norakstīšanas nefinanšu aktīviem 
GK 8552 

 

A19.VSAM.VSPA 

Ieņēmumi no vērtības samazinājuma 

norakstīšanas prasībām un avansa 

maksājumiem par pakalpojumiem 

GK 8555 

 

A19.VSAM.VSNN 

Ieņēmumi no vērtības samazinājuma 

norakstīšanas prasībām par nodokļiem, 

nodevām un citiem maksājumiem 

budžetos 

GK 8557 

 

A19.VSAM.VSFI 
Ieņēmumi no vērtības samazinājuma 

norakstīšanas finanšu instrumentiem GK 8190 
 

A19.VSAM.TB Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi   

A19.VSAM.TB.IVP Vērtspapīri GK 8190  

A19.VSAM.TB.NOG Noguldījumi GK 8190  

A19.VSAM.TB.PRA Prasības, kas ir finanšu instrumenti GK 8190  

A19.VSAM.TB.PFI Pārējie finanšu ieguldījumi GK 8190  

A19.VSAM.AP Aizdevumi un prasības   

A19.VSAM.AP.AIZ Aizdevumi GK 8190  

A19.VSAM.AP.PRA Prasības, kas ir finanšu instrumenti GK 8190  

A19.VSAM.AP.PFI Pārējie finanšu instrumenti GK 8190  

A19.VSAM.PP Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi    

A19.VSAM.PP.IVP Vērtspapīri GK 8190  

A19.VSAM.PP.PRA Prasības, kas ir finanšu instrumenti GK 8190  
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Kods Darījuma apraksts Pārskata periodā 
Iepriekšējā pārskata 

periodā 

A B 1 2 

A19.VSAM.PP.PFI Pārējie finanšu instrumenti GK 8190  

A19.VSAM.VSCA 

Ieņēmumi no vērtības samazinājuma 

norakstīšanas aktīviem, kas nav minēti 

citur GK 8190 

 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda ieņēmumus no aktīvu vērtības samazinājuma norakstīšanas. 

A, B – norāda kodu un darījuma aprakstu; 

1, 2 – norāda attiecīgajā pārskata periodā atzītos ieņēmumus no aktīvu vērtības samazinājuma 

norakstīšanas. 

Piezīmes:  

 rindā A19.VSAM.VSCA uzrāda, piemēram, finanšu ieguldījumu radniecīgā un asociētā 

kapitālsabiedrībā vērtības samazinājuma norakstīšanu; 

 piezīmē uzrāda arī grāmatvedības kontā 8750 “Iepriekšējo gadu ieņēmumi” uzskaitītos 

atbilstošos darījumus. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

FD.A28 Procentu izdevumi 

Kods Darījuma apraksts Pārskata periodā 
Iepriekšējā pārskata 

periodā 

A B 1 2 

A28.NL 
Procentu izdevumi par kontu atlikumiem un naudas līdzekļu 

ekvivalentiem 
EKK 4330  

A28.FI  
Procentu izdevumi par finanšu instrumentiem, izņemot PVFA 

un PVFS  
  

A28.FI.TB Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi   

A28.FI.AP Aizdevumi un prasības   

A28.FI.FS 
Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā vērtībā, 

un citas finanšu saistības 

EKK 4310 

EKK 4230 

EKK 4250 

 

A28.PAR Pārējie procentu izdevumi EKK 4390  

Aizpildīšanas apraksts: 

A, B – norāda kodu un darījuma aprakstu; 

1 – norāda datus par pārskata periodu; 

2 – norāda datus par iepriekšējo pārskata periodu. 
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Piezīmes: 

 rindā A28.NL uzrāda procentu izdevumus par kontu atlikumiem un naudas līdzekļu 

ekvivalentiem un Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumus par depozītiem un kontu 

atlikumu izmantošanu saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem; 

 rindā A28.FI uzrāda procentu izdevumus (atzīti GK 8220) pārskata periodā un 

iepriekšējā pārskata periodā: 

- kas aprēķināti, izmantojot efektīvās vai VK noteiktās procentu likmes metodi, par 

finanšu aktīviem vai finanšu saistībām, kas nav noteiktas kā PVFA vai PVFS, pa 

finanšu instrumentu kategorijām (GK 8220); 

- kas aprēķināti no finanšu aktīva vērtības samazinājuma norakstīšanas pa finanšu 

instrumentu kategorijām (GK 8290); 

- rindā FI.FS – par aizņēmumiem no Valsts kases un kredītiestādēm; 

 rindā A28.PAR – uzrāda procentu izdevumus (atzīti GK 8220) pārskata periodā un 

iepriekšējā pārskata periodā: 

- par publiskās un privātās partnerības līguma ietvaros radušos saistību procentu 

izdevumus; 

- finanšu nomas saistību diskontēšanas rezultātā radušos procentu izdevumus; 

- uzkrājumu diskontēšanas rezultātā radušos procentu izdevumus (atzīti GK 8220) 

(EKK 8620). 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

FD.A31 Informācija par citiem izdevumiem 

Kods Darījuma apraksts Pārskata periodā 
Iepriekšējā 

pārskata periodā 

A B 1 2 

A31.IPNO 
Izdevumi no prasību, kas nav finanšu instrumenti, 

norakstīšanas 

GK 8631, 8760  

A31.NANL Izdevumi no nefinanšu aktīvu norakstīšanas un likvidēšanas 
GK 8611, 8760  

A31.INEI Izdevumi no naudas līdzekļu vai to ekvivalentu iztrūkuma GK 8633, 8760  

A31.IPNN 
Izdevumi no prasību dzēšanas par nodokļiem, nodevām un 

citiem maksājumiem budžetos 

GK 8634, 8760  

A31.IUKV Izdevumi uzkrājumu veidošanai GK 8660, 8760  

A31.BIOL 

Izdevumi no bioloģisko aktīvu lauksaimnieciskajai darbībai 

un lauksaimniecības produktu sākotnējās atzīšanas un 

uzskaites vērtības izmaiņām pārskata perioda beigās 

GK 7xxx, 8760  

A31.IFIP 
Izdevumi no līdzdalības asociētās un radniecīgās 

kapitālsabiedrībās pārvērtēšanas  

GK 8240, , 8760  

A31.KDVP 
Izdevumi no asociētu un radniecīgo kapitālsabiedrību 

kapitāla daļu pārdošanas un izslēgšanas no uzskaites 

GK 8230, 8290, 

8760 

 

A31.IVKS 
Izdevumi no valūtas kursu svārstībām, kas neattiecas uz 

finanšu instrumentiem 

GK 8210, 8760  

A31.PAR Pārējie darījumi  

GK 8290, 8612, 

8690 

GK 7xxx 

 

Aizpildīšanas apraksts: 

A, B – norāda kodu un darījuma aprakstu; 
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1, 2 – norāda attiecīgā pārskata perioda informāciju par citiem izdevumiem. 

Piezīmes:  

 rindā A31.BIOL uzrāda izdevumus no bioloģisko aktīvu lauksaimnieciskajai darbībai un 

lauksaimniecības produktu sākotnējās atzīšanas, un izdevumus no to uzskaites vērtības 

izmaiņām pārskata perioda beigās, piemēram, izdevumi no mežaudžu vērtības samazinājuma 

atbilstoši Meža valsts reģistrā norādītajai pilnajai vērtībai; 

 rindā A31.PAR neatšifrē pa sīkiem darījumiem, uzrāda kopsummā, piemēram, 

tiesvedības pabeigšana, nebūtiskas finanšu instrumentu kļūdas labojumi; 

 piezīmē uzrāda arī GK 8760 “Iepriekšējo gadu izdevumi” uzskaitītos atbilstošos 

darījumus. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

FD.A31.VSAM Izdevumi no aktīvu vērtības samazinājuma 

Kods Darījuma apraksts 
Pārskata 

periodā 

Iepriekšējā 

pārskata periodā 

A B 1 2 

A31.VSAM.VSAV 
Izdevumi no vērtības samazinājuma avansa maksājumiem 

par nefinanšu aktīviem 

GK 8651  

A31.VSAM.VSNA Izdevumi no vērtības samazinājuma nefinanšu aktīviem GK 8652  

A31.VSAM.VSPA 
Izdevumi no vērtības samazinājuma prasībām un avansiem 

par pakalpojumiem 

GK 8655  

A31.VSAM.VSNN 
Izdevumi no vērtības samazinājuma prasībām par 

nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem budžetos 

GK 8657  

A31.VSAM.VSFI Izdevumi no vērtības samazinājuma finanšu instrumentiem GK 8290  

A31.VSAM.TB Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi   

A31.VSAM.TB.IVP Vērtspapīri GK 8290  

A31.VSAM.TB.NOG Noguldījumi GK 8290  

A31.VSAM.TB.PRA Prasības, kas ir finanšu instrumenti GK 8290  

A31.VSAM.TB.PFI Pārējie finanšu instrumenti GK 8290  

A31.VSAM.AP Aizdevumi un prasības   

A31.VSAM.AP.AIZ Aizdevumi GK 8290  

A31.VSAM.AP.PRA Prasības, kas ir finanšu instrumenti GK 8290  

A31.VSAM.AP.PFI Pārējie finanšu instrumenti GK 8290  

A31.VSAM.PP Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi    

A31.VSAM.PP.IVP Vērtspapīri GK 8290  

A31.VSAM.PP.PRA Prasības, kas ir finanšu instrumenti GK 8290  

A31.VSAM.PP.PFI Pārējie finanšu instrumenti GK 8290  

A31.VSAM.VSCA 
Izdevumi no vērtības samazinājuma aktīviem, kas nav 

minēti citur 

GK 8290 

GK 7xxx 

 

Aizpildīšanas apraksts: 

Uzrāda izdevumus no aktīvu vērtības samazinājuma. 

A, B – norāda kodu un darījuma aprakstu;  
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1, 2 – norāda attiecīgajā pārskata periodā atzītos izdevumus no aktīvu vērtības samazinājuma sadalījumā 

pa aktīvu veidiem. 

Piezīmes:  

 rindā A31.VSAM.VSCA uzrāda, piemēram, finanšu ieguldījumu radniecīgā un asociētā 

kapitālsabiedrībā izdevumus no vērtības samazinājuma; 

 piezīmē uzrāda arī grāmatvedības kontā 8760 “Iepriekšējo gadu izdevumi” uzskaitītos 

atbilstošos darījumus. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

FD.V9.PROC Procentu ieņēmumi par finanšu instrumentiem, kuriem atzīts vērtības samazinājums 

Kods Finanšu instrumenta kategorijas nosaukums Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata periodā 

A B 1 2 

V9.PROC.TB Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi   

V9.PROC.AP Aizdevumi un prasības   

V9.PROC.PP Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi   

Aizpildīšanas apraksts: 

A, B – norāda kodu un finanšu instrumenta kategorijas nosaukumu;  

1 – norāda datus par pārskata periodu; 

2 – norāda datus par iepriekšējo pārskata periodu. 

Piezīmes:  

Piezīmē uzrāda procentu ieņēmumus (atzīti GK 8120) pārskata periodā un iepriekšējā pārskata periodā, kas 

aprēķināti par finanšu aktīviem, kuru vērtība ir samazinājusies. Kad finanšu aktīva vai līdzīgu finanšu 

aktīvu grupa zaudējumu (izdevumu) no vērtības samazināšanās dēļ ir norakstīta, procentu ieņēmumi pēc 

tam tiek atzīti, izmantojot procentu likmi, kas izmantota, lai diskontētu nākotnes naudas plūsmas zaudējumu 

(izdevumu) no vērtības samazināšanās novērtēšanas nolūkā, pa finanšu instrumentu kategorijām. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt.  
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FD.V9.FII Ieņēmumi no finanšu instrumentu izmantošanas, kas nav iekļauti procentu likmes 

noteikšanā, pa finanšu instrumentu kategorijām 

Kods Finanšu instrumenta kategorijas nosaukums Pārskata periodā 
Iepriekšējā 

pārskata periodā 

A B 1 2 

    

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par ieņēmumiem no finanšu instrumentiem, kas nav ietverti finanšu instrumenta 

procentu likmē. Piemēram, Aizdevuma komisijas vai apkalpošanas maksas ieņēmumi, kas nav ietverti 

aizdevuma procentu likmē. 

A, B – norāda kodu un finanšu instrumenta kategorijas nosaukumu;  

1, 2 – norāda attiecīgā pārskata perioda informāciju par finanšu instrumentiem, kas nav ietverti finanšu 

instrumenta procentu likmē. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

Piezīmes: 

Datus uzrāda atbiltoši šādām finanšu instrumentu kategorijām: 

TB Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi   

AP Aizdevumi un prasības   

PP Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi   

FS Pārējās finanšu saistības   

 

Piemērs: 

Iestāde pārskata periodā piešķīrusi ilgtermiņa aizdevumu (ar atmaksas termiņu 5 gadi) savai 

kapitālsabiedrībai 200 000 euro vērtībā ar procentu likmi 0.01 % gadā, bet saskaņā ar aizdevuma līguma 

nosacījumiem kapitālsabiedrībai katru gadu jāveic papildus maksājumi par aizdevumu 5 000 euro vērtībā. 

Iestāde aizdevumu klasificējusi finanšu instrumentu kategorijā “Aizdevumi un prasības”. 

Piemērs FD.V9.FII aizpildīšanai: 

Kods Finanšu instrumenta kategorijas nosaukums Pārskata periodā 
Iepriekšējā 

pārskata periodā 

A B 1 2 

KOPA Kopā 5 000 0 

AP Aizdevumi un prasības 5 000  0 
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FD.V9.NETO Finanšu instrumentu neto rezultāts sadalījumā pa finanšu instrumentu kategorijām 

un darījumu veidiem 

Kods 
Finanšu instrumenta kategorijas 

nosaukums/ Darījuma apraksts 

Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata periodā 
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A B 1 2 3 4 5 6 7 

         

Aizpildīšanas apraksts: 

A, B – norāda kodu un finanšu instrumenta kategorijas nosaukumu/ darījuma aprakstu 

1, 2, 4, 5 – norāda neto ieņēmumus vai izdevumus pa finanšu aktīvu un finanšu saistību atbilstošām finanšu 

instrumentu kategorijām un sadalījumā pa darījumu veidiem pārskata periodā un iepriekšējā pārskata 

periodā, izņemot ieņēmumus vai izdevumus no atvasinātiem finanšu instrumentiem, kas noteikti kā riska 

ierobežošanas instrumenti; 

6 – “Atzīts pārskata gada budžeta izpildes rezultātā” uzrāda summu, kas pārskata periodā ir atzīta kā 

iepriekšējo pārskata periodu kļūdu labojums un kas iegrāmatota pārskata periodā kontā “Pārskata gada 

budžeta izpildes rezultāts”, ja tā attiecas uz patiesās vērtības izmaiņām, ārvalstu valūtas kursa izmaiņām, 

atsavināšanu un izslēgšanu no uzskaites, un pārklasifikāciju no/uz citu kategoriju iepriekšējā pārskata 

periodā.”; 

3, 7 – datu aprēķins. Dati sakrīt ar “Pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem” rindas N1 “Ieņēmumi 

(+) vai izdevumi (–) no finanšu instrumentiem”datiem. 

Piezīmes: 

Darījumu aprakstu norāda atbilstoši šādiem kodiem: 

 PVI – patiesās vērtības izmaiņas; 

 AVK – ārvalstu valūtas kursa izmaiņas; 

 ATS – atsavināšana un izslēgšana no uzskaites; 

 PAK – pārklasifikācija no/ uz citu kategoriju; 

 VIZ – citu finanšu saistību novērtējuma izmaiņas. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

 

Piemērs: 

Pārskata perioda beigās iestāde pārvērtē aizņēmuma USD atlikumu un atzīst 500 euro zaudējumus no 

valūtas kursa svārstībām. Iepriekšējā pārskata periodā aizņēmuma USD atlikums pārvērtējot radīja 200 

euro ieņēmumus. 
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Piemērs FD.V9.NETO aizpildīšanai: 

Kods 

Finanšu instrumenta 

kategorijas nosaukums/ 

Darījuma apraksts 

Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata periodā 
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A B 1 2 3 4 5 6 7 

FS Finanšu saistības -500  -500 200   200 

FS.PS 
Pārējās finanšu 

saistības 
-500  -500 200   200 

FS.PS.AVK 
Ārvalstu valūtas 

kursa izmaiņas 
-500  -500 200   200 

FD.V9.DAR Darījuma izmaksas, kas nav iekļautas procentu likmes noteikšanā, pa finanšu 

instrumentu kategorijām  

Kods Finanšu instrumenta kategorijas nosaukums Pārskata periodā 
Iepriekšējā pārskata 

periodā 

A B 1 2 

    

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par izdevumiem no finanšu aktīviem un/vai finanšu saistībām, kas nav ietverti finanšu 

instrumenta procentu likmē. 

A, B – norāda kodu un finanšu instrumenta kategorijas nosaukumu;  

1, 2 – norāda attiecīgā pārskata perioda informāciju par finanšu instrumentiem, kas nav ietverti finanšu 

instrumenta procentu likmē. 

Piezīmes:  

Uzrāda datus pa finanšu instrumentu kategorijām:  

KOPA Kopā:   

TB Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi   

AP Aizdevumi un prasības   

PP Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi   

FS Pārējās finanšu saistības   

Piemērs: 

Nosakot efektīvo procentu likmi, aprēķinā neiekļauj komisijas maksu (darījuma izmaksas), šādas izmaksas, 

kas nav iekļautas procentu likmē un kuras rodas no finanšu aktīviem vai finanšu saistībām uzrāda atbilstoši 

finanšu instrumentu kategorijām, kas nav PVFA vai PVFS.  

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt.  
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FD.V9.NETO.NP Informācija par finanšu instrumentu, kam piemērota naudas plūsmas riska 

ierobežošanas uzskaite 

Kods 

Finanšu 

instrumenta 

nosaukums 

Iepriekšējā pārskata periodā 

Patiesās vērtības izmaiņas Pārklasifikācija 

Ieņēmumi 

(+) 

Izdevumi 

(-) 

Rezerves 

(+/ -) 
Kopā 

Ieņēmumi 

(+) 

Izdevumi 

(-) 

Rezerves 

(+/ -) 
Kopā 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

xxx                  

 

Kods 

Finanšu 

instrumenta 

nosaukums 

Pārskata periodā 

Patiesās vērtības izmaiņas Pārklasifikācija 

Ieņēmumi 

(+) 

Izdevumi 

(-) 

Rezerves 

(+/ -) 
Kopā 

Ieņēmumi 

(+) 

Izdevumi 

(-) 

Rezerves 

(+/ -) 
Kopā 

A B 9 10 11 12 13 14 15 16 

xxx                  

Aizpildīšanas apraksts: 

A, B – norāda kodu un finanšu instrumenta nosaukumu un darījuma aprakstu (MK 652 117.41); 

1, 2, 9, 10 – norāda atvasinātos finanšu instrumentu, kas noteikts kā naudas plūsnas riska ierobežošanas 

instrumenta patiesās vērtības izmaiņu neefektīvo daļas ieņēmumus vai izdevumus, sadalījumā pa darījumu 

veidiem pārskata un iepriekšējā pārskata periodā;  

3, 11 – norāda atvsaināto finanšu instrumenta, kas noteikti kā naudas plūsmas riska ierobežošanas 

instrumenta patiesās vērtības izmaiņas, kas atzītas pārskata perioda rezervēs; 

5, 6, 7, 13, 14, 15 – norāda summu, kas pārskata vai iepriekšējā pārskata periodā pārklasificēta no rezervēm 

un iekļauta ieņēmumos vai izdevumos.  

Piezīmes: 

Finanšu instrumentus norāda atbilstoši šādiem kodiem: 

 

Kods Nosaukums 

FA Finanšu aktīvi 

RII 
Atvasinātie finanšu instrumenti, kas noteikti kā 

riska ierobežošanas instrumenti 

FS Finanšu saistības 

RII  
Atvasinātie finanšu instrumenti, kas noteikti kā 

riska ierobežošanas instrumenti 

FD.V9.NETO.PV Informācija par finanšu instrumentu, kam piemērota patiesās vērtības riska 

ierobežošanas uzskaite  

Kods 

Finanšu 

instrumenta 

nosaukums 

Pārskata periodā Iepriekšējā periodā 

Uzskaites vērtības izmaiņas Uzskaites vērtības izmaiņas 

Ieņēmumi 

(+) 
Izdevumi (-) 

Nodrošinātā 

posteņa 

korekcija (+/ -

) 

Kopā 
Ieņēmu

mi (+) 

Izdevumi 

(-) 

Nodrošinā

tā posteņa 

korekcija 

(+/ -) 

Kopā 

A B 1 2 3 4 4 5 6 7 

xxx 

 

                

xxx 
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Aizpildīšanas apraksts: 

A, B – norāda kodu un finanšu instrumenta nosaukumu (MK 652 117.42); 

1, 2, 4, 5 – norāda ieņēmumus vai izdevumus no finanšu instrumenta patiesās vērtības izmaiņām pārskata 

periodā un iepriekšējā pārskata periodā, piemēram, kods RII; 

3, 6 – norāda ieņēmumus vai izdevumus no nodrošinātā posteņa vērtības izmaiņām pārskata un iepriekšējā 

pārskata periodā, piemēram, kods AIN . 

Cita informācija pārskata lietotājiem 

CITA Cita informācija pārskata lietotājiem 

Apraksts Summa 

 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda lietotājiem noderīgu informāciju, kas varētu ietekmēt lēmumu pieņemšanu, un citu informāciju, 

kuru iestāde vēlas atklāt. 

A – norāda informācijas, darījuma vai notikuma aprakstu;  

1 – norāda attiecīgā darījuma vai notikuma summu pārskata periodā. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 
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CITA.KART.IES Informācija par Konkurences padomes 2021.gada 30.jūlija lēmuma Nr. 22 “Par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu” ietekmi 

uz budžeta iestāžu finansiālās darbības rezultātiem līdz pārskata gada beigām 

Iestādes 

nosaukums 

Objekta 

nosau-

kums 

Līgu-

ma 

summa 

(euro) 

Līgumam plānotais finansējums (euro), tai 

skaitā 

Izpildītā līguma 

summa, euro 

ES fondu un EKII finansētiem līgumiem 

Zaudējumu 

apmērs 

atbilstoši 

Konkurenc

es likuma 

21.p.(3)d. 

(3.+4.+5.)*

10% 

Izvērtējums par 

prasības celšanu pret 

būvnieku par 

zaudējumu atlīdzību  

Paskaidrojums 

 

ES fondu un Emisiju kvotu 

izsolīšanas instrumenta 

(EKII) finansētiem 

projektiem 

P
aš

u
 f

in
an

sē
ju

m
s 

V
al

st
s 

b
u

d
že

ta
 a

iz
d

ev
u

m
s 

P
am

at
lī

d
ze

k
ļi

 

Īs
te

rm
iņ

a 
ak

tī
v

i 

Iz
d

ev
u

m
i 

Neatbilstoši veikto 

izdevumu summa 

saskaņā ar maksājuma 

pieprasījumiem 

Neatbilstoši 

veikto 

izdevumu 

summa, kas ir 

atmaksāta vai 

ieturēta līdz 

pārskata gada 

beigām 

E
S

 f
o
n

d
u

 

lī
d

zf
in

an
sē

j

u
m

s 

V
al

st
s 

b
u

d
že

ta
 

fi
n

an
sē

ju
m

s 

E
K

II
 

fi
n

an
sē

ju
m

s 

C
F

L
A

 v
ai

 V
IF

 

n
av

 u
zs

āc
is

 

at
g

ū
ša

n
u
 

C
F

L
A

 v
ai

 V
IF

 

ir
 u

zs
āc

is
 

at
g

ū
ša

n
u
 

Ir 

veikts 

Nav 

veikts 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 C 

                  

Aizpildīšanas apraksts: 

Piezīmē sniedz informāciju par budžeta iestādes faktiskiem un iespējamiem zaudējumiem, kas radušies Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā un Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 101. panta 1. punktā noteiktā aizlieguma pārkāpuma rezultātā par budžeta iestāžu noslēgtiem iepirkuma līgumiem ar Konkurences padomes lēmumā 

minētiem komersantiem par Konkurences padomes tīmekļvietnē norādītiem objektiem https://www.kp.gov.lv/lv/media/9344/download.  

Informāciju norāda par laika periodu kopš līguma noslēgšanas līdz pārskata gada beigām. 

Piezīmē nesniedz informāciju, ja par Konkurences padomes tīmekļvietnē publicētajā objektu sarakstā minēto objektu budžeta iestāde ir noslēgusi līgumu ar citu 

komersantu, kas nav minēts Konkurences padomes 2021.gada 30.jūlija lēmumā Nr.22, vai līgums nav noslēgts (iepirkums beidzies bez rezultāta). Informāciju nav 

jāsniedz par līgumiem, kas noslēgti ar Konkurences padomes lēmumā minētiem komersantiem par citiem objektiem, kas nav minēti Konkurences padomes tīmekļvietnē 

publicētajā objektu sarakstā. 

A – norāda iestādes nosaukumu, kura noslēgusi līgumu ar Konkurences padomes 2021.gada 30.jūlija lēmumā Nr.22 minēto komersantu; 

B – norāda objekta nosaukumu, par kuru noslēgts līgums ar Konkurences padomes 2021.gada 30.jūlija lēmumā Nr.22 minēto komersantu; 

1 – norāda līguma, kas noslēgts ar Konkurences padomes 2021.gada 30.jūlija lēmumā Nr.22 minēto komersantu, summu kopā ar pievienotās vērtības nodokli, tai skaitā 

piemērojot reverso maksāšanas kārtību;

https://www.kp.gov.lv/lv/media/9344/download
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2, 3, 4 – norāda plānoto (vai precizēto) finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem, kuru plānots 

novirzīt 1.ailē norādītā līguma saistību izpildei; 

5 – norāda plānoto finansējumu līguma izpildei, kuru plānots novirzīt no A.ailē minētās iestādes budžeta 

līdzekļiem, izņemot to, kas uzrādīts 2.- 4.ailē; 

6 – norāda plānoto valsts budžeta aizdevuma summu, kuru plānots novirzīt 1.ailē norādītā līguma saistību 

izpildei; 

7, 8, 9 – norāda 1.ailē norādītā līguma izpildi (atzīts budžeta iestādes grāmatvedības uzskaitē) līdz 

pārskata perioda beigām sadalījumā pa bilances posteņiem atbilstoši līguma izpildes rezultātam. 

Piemēram, līguma ietvaros izveidoti pamatlīdzekļi 5 000 euro, 7.ailē norāda 5 000 euro; 

10 – norāda neatbilstoši veikto izdevumu summu saskaņā ar maksājumu pieprasījumiem un Centrālās 

finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) un Vides investīciju fonda (VIF) lēmumu attiecībā uz 1.ailē norādīto 

līgumu, ja CFLA vai VIF nav uzsācis neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, jo komersants pārsūdzējis 

tiesā Konkurences padomes 2021.gada 30.jūlija lēmumu Nr.22. Neatbilstoši veikto izdevumu summu 

atbilstoši budžeta iestādes finansējuma daļai šajā ailē neuzrāda; 

11 – norāda neatbilstoši veikto izdevumu summu saskaņā ar maksājumu pieprasījumiem un CFLA un 

VIF lēmumu attiecībā uz 1.ailē norādīto līgumu, ja CFLA vai VIF ir uzsācis neatbilstoši veikto izdevumu 

atgūšanu, jo komersants nav pārsūdzējis tiesā Konkurences padomes 2021.gada 30.jūlija lēmumu Nr.22. 

Šajā ailē 2022.gada beigās norāda neatbilstoši veiktos izdevumus, kas radušies saistībā ar noslēgto līgumu 

ar SIA "VELVE". Neatbilstoši veikto izdevumu summu atbilstoši budžeta iestādes finansējuma daļai šajā 

ailē neuzrāda; 

12 – norāda neatbilstoši veikto izdevumu summu, kuru budžeta iestāde ir atmaksājusi valsts budžetā vai 

kuru CFLA vai VIF ir ieturējis no citiem maksājumiem līdz pārskata gada beigām. Šajā ailē 2022.gada 

beigās norāda neatbilstoši veiktos izdevumus, kas radušies saistībā ar noslēgto līgumu ar "VELVE"; 

13 – norāda aprēķināto iespējamo zaudējumu summu saskaņā ar Konkurences likuma 21.panta trešo daļu; 

14 – norāda (1), ja iestāde līdz šī pārskata sagatavošanai ir veikusi izvērtējumu par prasības celšanu pret 

Konkurences padomes 2021.gada 30.jūlija lēmumā Nr.22 minēto komersantu par zaudējumu 

atlīdzināšanu; 

15 – norāda (1), ja iestāde līdz šī pārskata sagatavošanai nav veikusi izvērtējumu par prasības celšanu 

pret Konkurences padomes 2021.gada 30.jūlija lēmumā Nr.22 minēto komersantu par zaudējumu 

atlīdzināšanu; 

C – sniedz paskaidrojumu par pārskatā norādīto informāciju, piemēram, izvērtējuma plānotais termiņš, 

iestādes pieņemtais lēmums par prasības celšanu pret komersantu, riski, kas saistīti ar finansējuma 

pietiekamību projekta īstenošanai, 1.ailē norādītā līguma izpildei vai valsts budžeta aizdevuma atmaksai. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem.  

CITA.KART.FONDI Informācija par projektiem, uz kuriem attiecas Konkurences padomes 

2021.gada 30.jūlija lēmums Nr. 22 “Par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu”, par 

situāciju pārskata gada beigās 

Iestādes 

nosaukums 
Kods 

Finansējuma 

saņēmējs 

atbilstoši 

institucionālajam 

sektoram 

Neatbilstoši veiktie izdevumi saskaņā ar 

maksājuma pieprasījumiem, kopā (euro) 
Apmaksātā/ 

ieturētā 

neatbilstoši 

veikto izdevumu 

summa (euro) 

Paskaidro-

jums Ir tiesvedība par 

Konkurences 

padomes lēmumu 

Nav tiesvedība 

par Konkurences 

padomes lēmumu 

A 1 2 3 4 5 B 
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Aizpildīšanas apraksts: 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) un Vides investīciju fonds (VIF) piezīmē norāda informāciju 

par projektiem, kam piešķirts Eiropas Savienības fondu vai Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta 

līdzfinansējums un kuru ietvaros īstenotais objekts iekļauts Konkurences padomes tīmekļvietnē norādītajā 

sarakstā. 

A – norāda iestādes nosaukumu, kas sniedz informāciju; 

1, 2 – norāda finansējuma saņēmēja nosaukumu un atbilstošo institucionālā sektora klasifikācijas kodu; 

3 – norāda attiecīgo finansējuma saņēmēju Eiropas Savienības, valsts budžeta un Emisiju kvotu izsolīšanas 

instrumenta līdzfinansēto neatbilstoši veikto izdevumu summu, kas attiecināma uz finansējuma saņēmēja 

noslēgto līgumu ar Konkurences padomes 2021.gada 30.jūlija lēmumā Nr.22 minēto komersantu, saskaņā 

ar apstiprinātajiem maksājumu pieprasījumiem un CFLA vai (VIF) lēmumu, ja Konkurences padomes 

2021.gada 30.jūlija lēmumā Nr.22 minētais komersants šo lēmumu ir pārsūdzējis tiesā; 

4 – norāda attiecīgo finansējuma saņēmēju Eiropas Savienības, valsts budžeta un Emisiju kvotu izsolīšanas 

instrumenta līdzfinansēto neatbilstoši veikto izdevumu summu, kas attiecināma uz finansējuma saņēmēja 

noslēgto līgumu ar Konkurences padomes 2021.gada 30.jūlija lēmumā Nr.22 minēto komersantu, saskaņā 

ar apstiprinātajiem maksājumu pieprasījumiem un CFLA vai VIF lēmumu, ja Konkurences padomes 

2021.gada 30.jūlija lēmumā Nr.22 minētais komersants šo lēmumu nav pārsūdzējis tiesā; 

5 – norāda 3. un 4. ailē norādīto neatbilstoši veikto izdevumu daļu, kura līdz pārskata gada beigām ir 

atgūta – atmaksāta vai ieturēta; 

B – sniedz paskaidrojumu par pārskatā norādīto informāciju, piemēram, neatbilstoši veikto izdevumu 

paredzamo atgūšanas termiņu un ar to saistīto risku. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem.  

CITA.KART.KP Informācija par Konkurences padomes 2021.gada 30.jūlija lēmuma Nr. 22 “Par 

pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu” izpildi, par situāciju pārskata gada beigās  

Iestādes 

nosaukums  
Būvkomersanti 

Uzliktais naudas sods, (euro) 
Apmaksātais 

naudas sods  

(euro) 

Paskaidrojums  
Tiesvedībā Saskaņotais 

kopā 

2.+3. 

A B 1 2 3 4 C 

       

Aizpildīšanas apraksts:  

Konkurences padome piezīmē norāda informāciju par tās lēmuma izpildi līdz pārskata gada beigām. 

A – norāda iestādes nosaukumu, kas sniedz informāciju; 

B – norāda būvkomersanta nosaukumu, par kuru pieņemts Konkurences padomes 2021.gada 30.jūlija 

lēmums Nr. 22; 

1 – norāda Konkurences padomes uzlikto naudas soda summu Konkurences padomes 2021.gada 30.jūlija 

lēmumā Nr.22 minētajam komersantam, kurš šo lēmumu pārsūdzējis tiesā; 

2 – norāda Konkurences padomes uzlikto naudas soda summu Konkurences padomes 2021.gada 30.jūlija 

lēmumā Nr.22 minētajam komersantam, kurš šo lēmumu nav pārsūdzējis tiesā; 

3 – norāda Konkurences padomes uzliktā naudas soda kopsummu saskaņā ar Konkurences padomes 

2021.gada 30.jūlija lēmumu Nr.22; 

4 – norāda Konkurences padomes 2021.gada 30.jūlija lēmumā Nr.22 minētā komersanta apmaksāto naudas 

sodu līdz pārskata gada beigām; 

https://www.kp.gov.lv/lv/media/9344/download
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C – sniedz paskaidrojumu par pārskatā norādīto informāciju, piemēram, paredzamo naudas soda samaksas 

termiņu, tiesvedības procesa termiņu un iznākumu. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem.  

CITA.KART.VK Informācija par valsts budžeta aizdevumiem, kas saistīti ar Konkurences padomes 

2021.gada 30.jūlija lēmumu Nr. 22 “Par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu”, par 

situāciju pārskata gada beigās 

Apraksts Summa 

A 1 

  

Aizpildīšanas apraksts: 

Valsts kase sniedz informāciju par valsts budžeta aizdevumu izmaksas aizturēšanu, pirmstermiņa atmaksas 

pieprasījumu, līguma laušanu, vērtības samazinājumu pārskata gada beigās, ja aizņēmējs ir pārkāpis 

aizņēmējam saistošo normatīvo aktu prasības, un citiem valsts budžeta aizdevumu neatgūstamības riskiem, 

kas saistīti ar Konkurences padomes 2021.gada 30.jūlija lēmumu Nr.22. 

A – norāda informācijas, darījuma vai notikuma aprakstu. Aprakstu sniedz arī gadījumos, ja iepriekš 

minētie riski un notikumi pārskata gadā nav bijuši;  

1 – norāda attiecīgā darījuma vai notikuma summu pārskata periodā. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem.   
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Finanšu pārskata posteņu strukturizētā 

skaidrojuma pielikumi 

1.pielikums_1 Informācija par aktīviem* atbilstoši institucionālajiem sektoriem  

Kods 

Konta 

un 

institu-

cionālā 

sektora 

nosau-

kums 

Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

bruto 
vērtības samazinājums 

(-) 

neto 

(1.+2.) 
bruto 

vērtības 

samazinājums (-) 

neto 

(4.+5.) 

A B 1 2 3 4 5 6 

xxxx    

    

Sxxxxxx        

Piemērs: 

xxxx   

D 1187, 1287, 1338, 1368, 

1388, 1419, 1429, 1588, 

1688, 2187, 2318, 2328, 

2348, 2388, 2398, 2417, 

2427, 2437, 2535, 2568, 

2577, (K 26xx)     

Sxxxxxx        

2381 

Darbi-

niekiem 

izsnieg-

tie 

avansi 

  

    

S140000 

Māj-

saimnie

cības 
  

    
 

*Pielikumā uzrāda šādu aktīvu datus: 

118x   Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem  

128x   Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 

133x   Ilgtermiņa aizdevumi 

136x  Ilgtermiņa noguldījumi 

138x   Avansa maksājumi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem 

14xx   Ilgtermiņa prasības 

158x   Avansa maksājumi par ieguldījuma īpašumiem 

168x   Avansa maksājumi par bioloģiskiem aktīviem lauksaimnieciskajai darbībai 

218x   Avansa maksājumi un vērtības samazinājums avansa maksājumiem par krājumiem 

23xx   Īstermiņa prasības 

24xx    Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi par pakalpojumiem un projektiem 

253x   Īstermiņa aizdevumi un ilgtermiņa aizdevumu īstermiņa daļa 

256x  Īstermiņa noguldījumi 
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257x   Avansa maksājumi par īstermiņa finanšu ieguldījumiem 

26xx   Naudas līdzekļi 

Datus norāda kontu sadalījumā pa šādiem institucionālo sektoru klasifikācijas kodiem atbilstoši 

normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā: 

 sektoru S130000 klasifikācijas pilnā apmērā; 

 sektoru S110000, S120000, S140000, S150000 un S200000 datus. 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par aktīviem atbilstoši institucionālajiem sektoriem 

A, B – norāda konta numuru četrās zīmēs (MK 87 1.pielikums) un sektorus atbilstoši noteikumiem par 

institucionālo sektoru klasifikāciju (MK 1456); 

1, 4 – norāda posteņa uzskaites bruto vērtību; 

2, 5 – attiecīgajam postenim norāda izveidoto vērtības samazinājumu; 

3, 6 – datu aprēķins posteņa neto vērtībai. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

 [AUTO SUM] konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto 

iestāžu datiem. Ja ir nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā 

iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī “Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar 

veikt; 

 savstarpējo atlikumu konsolidācijai līmenī “Konsolidācija” var izmantot pogu 

“Konsolidēt”, kas nodrošina automātisku datu konsolidāciju sektoros S130111, S130121, 

S130141, S130151, S130161, S130171, S130311, S130321, izņemot kontam 2600 “Naudas 

līdzekļi”. 
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1.pielikums_2 Informācija par ilgtermiņa un īstermiņa aizdevumiem sadalījumā pēc 

sākotnējā termiņa un institucionālajiem sektoriem  

Kods 
Konta un institucionālā sektora 

nosaukums 

Pārskata perioda beigās 

(bruto) 

Pārskata perioda sākumā 

(bruto) 

A B 1 2 

xx    

xx.Sxxxxxx    
 

Datus norāda kontu sadalījumā pa šādiem institucionālo sektoru klasifikācijas kodiem atbilstoši 

normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā: 

 sektoru S130000 klasifikācijas pilnā apmērā; 

 sektoru S110000, S120000, S140000, S150000 un S200000 datus. 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par ilgtermiņa un īstermiņa aizdevumiem sadalījumā pēc sākotnējā termiņa un 

institucionālajiem sektoriem 

A – norāda kodu (IL – ilgtermiņa vai IS – īstermiņa) un sektorus atbilstoši noteikumiem par institucionālo 

sektoru klasifikāciju (MK 1456); 

B – norāda koda un institucionālā sektora nosaukumu; 

1, 2 – norāda aizdevumus pēc sākotnējā termiņa uz pārskata perioda beigām/sākumu – ilgtermiņa vai 

īstermiņa (kontiem 1331, 1332, 1339, 2531, 2532, 2539). 

Piemēram, iestāde X 2017. gadā ir izsniegusi aizdevumu Y iestādei ‘ERAF projekta nobeiguma 

maksājumiem’ ar atmaksas termiņu 2021.gadā (kopsumma 10 000 eiro). Iestāde X pārskata gadā ir arī 

izsniegusi īstermiņa aizdevumu mājsaimniecībai (1000 eiro). Pārskata gadā konta 2539 informāciju 

norāda sadalītu- ilgtermiņa aizņēmuma īstermiņa daļu pie ilgtermiņa un pārējo- īstermiņā, izvēloties 

attiecīgo institucionālo sektoru. Tomēr, ja ilgtermiņa aizdevums ilgstoši nav atmaksāts un bilancē 

pārcelts uz 2539 kontu, tad sākotnējais termiņš vienalga ir ilgtermiņš.  

 

Piemērs: 

Kods 
Konta un institucionālā sektora 

nosaukums 

Summa 

A B C 

IL Ilgtermiņa aizdevumi 10 000 

IL.S130151 

Savas ministrijas vai centrālās valsts 

iestādes padotībā esošās budžeta 

nefinansētas iestādes 

10 000 

IS Īstermiņa aizdevumi 1 000 

IS.S130151 

Savas ministrijas vai centrālās valsts 

iestādes padotībā esošās budžeta 

nefinansētas iestādes 

0 

IS.S140000 Mājsaimniecības 1 000 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 
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2.pielikums Informācija par saistībām atbilstoši institucionālajiem sektoriem  

Kods 
Konta un institucionālā sektora 

nosaukums 
Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

A B 1 2 

xxxx    

     Sxxxxxx    

Piemērs: 

5119 Ilgtermiņa aizņēmumi   

S130190 Valsts budžets   

Aizpildīšanas apraksts: 

Datus norāda kontu sadalījumā pa šādiem institucionālo sektoru klasifikācijas kodiem atbilstoši 

normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā: 

 sektoru S130000 klasifikācijas pilnā apmērā; 

 sektoru S110000, S120000, S140000, S150000 un S200000 datus; 

Norāda informāciju par saistībām atbilstoši institucionālajiem sektoriem. 

A – norāda konta numuru četrās zīmēs (MK 87 1.pielikums) un sektorus atbilstoši noteikumiem par 

institucionālo sektoru klasifikāciju (MK 1456) (kontu grupa 5000); 

B – norāda konta un institucionālā sektora nosaukumu; 

1, 2 – norāda saistību uzskaites vērtību. 

Konsolidētās piezīmes sagatavošana ePārskatos: 

[AUTO SUM] Konsolidētā piezīme automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto iestāžu datiem. Ja ir 

nepieciešams konsolidēt darījumus/atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, to veic līmenī 

“Konsolidācija”. Ierakstus līmenī “Konsolidētais” nevar veikt. 

Savstarpējo atlikumu konsolidācijai līmenī “Konsolidācija” var izmantot pogu “Konsolidēt”, kas nodrošina 

automātisku datu konsolidāciju sektoros S130111, S130121, S130141, S130151, S130161, S130171, 

S130311, S130321. 
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3. Budžeta izpildes pārskata sagatavošana  
Vadlīnijas sniedz detalizētāku priekšstatu par budžeta izpildes pārskata aizpildīšanu un budžeta izpildes 

skaidrojuma sagatavošanu. 

3.1. Budžeta izpildes pārskats  

Klasifi-

kācijas 

kods 

Posteņa 

nosaukums 

Likums/plāns gadam 
Budžeta izpilde 

pārskata 

periodā 

salīdzinot ar 
Iepriek-

šējā 

pārskata 

periodā 

ap-

stipri-

nāts 

ar 

izmaiņām 

izmaiņas 

(2. – 1.) 

likumā/plā-

nā gadam 

apstiprināto 

(4. – 1.) 

likumu/plānu 

gadam ar 

izmaiņām 

(4. – 2.) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

I. IEŅĒMUMI 

KOPĀ 

              

x.x Grupas 

nosaukums 

              

xx.x.x.x. Klasifikācijas 

koda 

nosaukums 

              

xx.x.x.x. Klasifikācijas 

koda 

nosaukums 

              

II. IZDEVUMI 

KOPĀ 

              

xx.xxx Funkcionālās 

kategorijas 

koda 

nosaukums 

              

x.x Ekonomiskās 

klasifikācijas 

grupas 

nosaukums 

              

xxxx Ekonomiskās 

klasifikācijas 

koda 

nosaukums 

              

III. IEŅĒMUMU 

PĀRSNIEGUMS 

(+), DEFICĪTS (–

) (I. – II.) 

              

IV. FINANSĒŠAN

A 

              

Fxxxxxxxx Klasifikācijas 

koda 

nosaukums 

              

Norāda informāciju par budžeta izpildi pēc naudas plūsmas principa par pārskata periodu un iepriekšējo 

pārskata periodu atbilstoši ieņēmumu un izdevumu ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām, un 

finansēšanas klasifikācijām atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā. 

Budžeta izpildes pārskatu (turpmāk – Pārskats) konsolidē pa budžeta veidiem, apvienojot attiecīgos 

ieņēmumu un izdevumu posteņus, izslēdz visus transfertus un savstarpējos maksājumus, kurus viena 

iestāde ir pārskaitījusi citai attiecīgā budžeta veida konsolidācijā iesaistītajai iestādei. Valsts drošības 

iestāžu likumā minētās valsts drošības iestādes datus norāda atbilstoši likumā par saimnieciskā gada 

budžetu noteiktajā struktūrā un apjomā. 

Budžeta izpildes pārskatā iepriekšējā perioda dati atšķiras no naudas plūsmas pārskatā norādītajiem 

iepriekšējā perioda datiem, ja naudas plūsmas pārskatā ir konstatētas kļūdas, kas attiecas uz iepriekšējo 

pārskata periodu, vai pārskata periodā ir mainīta darījumu klasifikācija un norādīšanas kārtība. 

https://likumi.lv/ta/id/57256-valsts-drosibas-iestazu-likums
https://likumi.lv/ta/id/57256-valsts-drosibas-iestazu-likums
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Ministrija konsolidētajā budžeta izpildes pārskatā ietver 62. resora “Mērķdotācijas pašvaldībām” 

attiecīgās programmas (apakšprogrammas), 64. resora “Dotācija pašvaldībām” attiecīgās programmas 

(apakšprogrammas) un 74. resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 

attiecīgās programmas (apakšprogrammas) datus. 

Pārskata vispārējā daļa 

 KODI 

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums   

Iestādes nosaukums    

Pārskata periods (gads)    

Budžeta veids*    

Funkcionālā kategorija    

Programma    

Apakšprogramma    

 

*Budžeta veids: 

 pamatbudžets (kods – 1); 

 speciālais budžets (kods – 2); 

 ziedojumi un dāvinājumi (kods – 3); 

 citu budžetu līdzekļi (kods – 4). 

 

Valsts budžeta iestādes: 

 PB un SB pārskatā norāda: 

- programmas/apakšprogrammas nosaukumu un kodu atbilstoši likumā par valsts 

budžetu saimnieciskajam gadam noteiktajam nosaukumam; 

- funkcionālas kategorijas nosaukumu un kodu atbilstoši normatīvajos aktos budžeta 

jomā noteiktajām klasifikācijām. 

 ZD, DNAF pārskatā nenorāda pie pārskata vispārējās daļas funkcionālās kategorijas 

nosaukumu un kodu, jo tas ir iekļauts sadaļā “II. Izdevumi kopā” un; 

 CB pārskatā nenorāda programmas/apakšprogrammas nosaukumu un kodu, 

funkcionālas kategorijas nosaukumu un kodu; 

 papildus sagatavo pārskatu par mērķdotācijām pašvaldībām izpildi atbilstoši Likums 2 

struktūrai. 

Pašvaldības: 

PB, ZD un CB pārskatā funkcionālās kategorijas kodu iekļauj sadaļā “II. Izdevumi kopā” un nenorāda 

pie pārskata vispārējās daļas. 

Pārskata aiļu aizpildīšana: 

1 – norāda sākotnēji saimnieciskajam gadam apstiprināto budžetu vai plānu: 

 valsts budžeta iestādes ikgadējā Likumā par valsts budžetu noteikto rādītāju apmērā. 

Datus neaizpilda par CB; 

 DNAF pārskatā par pamatdarbību norāda plānotos ieņēmumus, izdevumus un 

finansēšanas rādītājus vismaz Likuma par valsts budžetu pielikumos apstiprinātajai 

detalizācijai; 

 valsts budžeta iestādes un DNAF ZD pārskatā norāda plānotos ieņēmumu, izdevumu un 

finansēšanas rādītājus atbilstoši apstiprinātajām tāmēm, vismaz Likuma par valsts budžetu 

pielikumos apstiprinātajai detalizācijai; 

 pašvaldības norāda par plāna rādītājiem saistošajos noteikumos pašvaldības budžetu 

apstiprinātajā detalizācijā, atbilstoši ikgadējā Likumā apstiprinātās detalizācijas apmērā. Datus 

neaizpilda CB pārskatā. 

2 – norāda gada beigās aktuālo (ar izmaiņām) plānu: 
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 valsts budžeta iestādes iekļauj grozījumus, kas veikti saskaņā ar Ministru kabineta 

rīkojumiem, finanšu ministra rīkojumiem un likumu par valsts budžetu saimnieciskajam 

gadam; 

 DNAF pārskatā par pamatdarbību, valsts budžeta iestādes un DNAF par ZD norāda gada 

beigās precizētos plānotos ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas rādītājus vismaz Likuma par 

valsts budžetu pielikumos apstiprinātajai detalizācijai; 

 pašvaldības norāda informāciju par gada beigās precizētiem plāna rādītājiem saistošajos 

noteikumos par pašvaldības budžetu apstiprinātajā detalizācijā, atbilstoši ikgadējā Likumā 

apstiprinātās detalizācijas apmērā. Datus neaizpilda CB pārskatā. 

3 – skaitlisko izmaiņu aprēķins; 

4, 7 – norāda datus par budžeta izpildi pēc naudas plūsmas principa atbilstoši ieņēmumu un izdevumu 

ekonomiskajām klasifikācijām (MK 1031, MK 1032), izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām (MK 934) un budžetu finansēšanas klasifikācijām (MK 875) atbilstoši normatīvajiem aktiem 

budžetu klasifikācijas jomā; 
5, 6 – skaitlisko izmaiņu aprēķins. 

Pašvaldības: 

Piemērs 1. un 2.ailes detalizācijas pakāpei atbilstoši Likumam  

Klasifi-

kācijas 

kods 

Posteņa nosaukums 

Likums/plāns gadam 

apstiprināts 
ar 

izmaiņām 

A B 1 2 

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     

Konsolidētā pārskata sagatavošana ePārskatos: 

 [AUTO SUM] konsolidētais pārskats automātiski summējas no konsolidācijā iesaistīto 

iestāžu datiem. Ja ir nepieciešams konsolidēt darījumus starp konsolidācijā iesaistītajām 

iestādēm, to veic līmenī “Konsolidācija”; 

 savstarpējo darījumu konsolidācijai līmenī “Konsolidācija” var izmantot pogu 

“Konsolidēt”, kas nodrošina automātisku datu konsolidāciju:  

- veidlapā 2_SB (Min) “Budžeta izpildes pārskats”: 7140; 18.5.2.1., 18.5.2.2.; 18.5.2.3.; 

18.5.2.4.; 18.5.2.5.; 18.5.2.6.; 18.5.2.7.; 18.5.2.8.; 18.5.2.9.; 18.5.3.0. 

- veidlapā 2_DNAF (Min) “Budžeta izpildes pārskats”: 7830; 17.3.0.0.; 7841; 17.4.1.0.. 

- veidlapā 2PB_Pasv “Pamatbudžeta izpildes pārskats”: 7230 ; 19.3.0.0. 
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- veidlapā 2ZD_Pasv “Ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildes pārskats”: 7230; 

19.3.0.0. 

CB pārskata Paskaidrojuma aizpildīšana 

Valsts budžeta iestādes un pašvaldības CB pārskatā papildus sniedz paskaidrojums par citu budžetu izpildē 

uzrādīto: 

Kods Mērķis 
Piešķirtie 

līdzekļi 

Funkcionālās 

kategorijas 

kods (xx.000) 

Atlikums 

pārskata 

perioda 

sākumā 

Pārskata perioda 

Atlikums pārskata 

perioda beigās 

(2. + 3. – 4.) ieņēmumi izdevumi 

A B 1 C 2 3 4 5 

PRIV        

PAR        

x Kopā x x     

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda ieņēmumu un izdevumu apjomu atbilstoši līdzekļu veidam un mērķim. 

A – norāda piešķirto līdzekļu veidu: 

 PRIV – privatizācijas līdzekļi. Norāda tikai valsts budžeta iestādes; 

 PAR – pārējie citu budžetu līdzekļi. 

B – norāda piešķirto līdzekļu mērķi, piemēram, 2007.23.05 Ministru kabineta rīkojums Nr.295 “Par 

valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai”; 

1 – norāda piešķirto līdzekļu apjomu euro; 

C – norāda funkcionālās kategorijas kodu divās zīmēs, piemēram, 10.000 (MK 934 pielikums); 

2 – norāda citu budžetu līdzekļu vērtību;  

3 – norāda citu budžetu līdzekļu ieņēmumu apjomu; 

4 – norāda citu budžetu līdzekļu izdevumu apjomu; 

5 – skaitlisko izmaiņu aprēķins. 

Pārskatā par citu budžetu izpildi nenorāda informāciju par līdzekļiem, kas uz laiku ir iestādes glabājumā, 

piemēram, konkursa vai drošības nauda, vēlēšanu drošības nauda, kasācijas sūdzību drošības nauda, 

pansionātos dzīvojošiem izmaksājamās pensijas, atsavinātie līdzekļi no aizturētām personām un 

ieņēmumi par mantas realizāciju no krimināllietām un administratīvo pārkāpumu lietām līdz tiesas 

lēmumam, ieslodzīto un citu personu personīgā nauda. 

Valsts budžeta iestādes 

 PB, SB, ZD, DNAF, CB pārskatā papildu norāda šādu informāciju: 

 par naudas līdzekļu atlikumu atbilstoši finansējuma avotam; 

 naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā un pārskata perioda beigās, grupējot: 

 NL MP – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu 

izmaiņas; 

 NL AFP – ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas; 

 NL AKP – naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā 

atlikumu izmaiņas; 

 NL AIZ – naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas; 

 SBA – slēgtajiem budžeta asignējumi. Uzrāda pārskata gadā neizlietoto dotāciju no 

vispārējiem ieņēmumiem un valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtos transferta pārskaitījumu no 

valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (informāciju salīdzina ar Valsts 

kases kopsavilkuma pārskatā norādītajiem kopējiem slēgtajiem budžeta asignējumiem), tai 

skaitā: 
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 SBA1 – no Eiropas Savienības politiku instrumentu un citas ārvalstu finanšu palīdzības 

finansēto projektu piešķirtajiem asignējumiem; 

 SBA2 – no pārējiem vispārējā kārtībā piešķirtajiem asignējumiem valsts pamatfunkciju 

īstenošanai.  

Papildu informācijas struktūra: 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

F20010000 

Naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas 

(palielinājums (–) vai samazinājums 

(+)) 

              

AS Atlikums pārskata perioda sākumā               

AB Atlikums pārskata perioda beigās               

NL MP 

Maksas pakalpojumu un citu pašu 

ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu 

izmaiņas (palielinājums (–) vai 

samazinājums (+)) 

              

NL MP AS Atlikums pārskata perioda sākumā               

NL MP AB Atlikums pārskata perioda beigās               

NL AFP 

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas 

līdzekļu atlikumu izmaiņas 

(palielinājums (–) vai samazinājums 

(+)) 

              

NL AFP AS Atlikums pārskata perioda sākumā               

NL AFP AB Atlikums pārskata perioda beigās               

NL AKP 

Naudas līdzekļu akcijām un citai 

līdzdalībai komersantu pašu 

kapitālā atlikumu izmaiņas 

(palielinājums (–) vai samazinājums 

(+)) 

              

NL AKP AS Atlikums pārskata perioda sākumā               

NL AKP AB Atlikums pārskata perioda beigās               

NL AIZ 

Naudas līdzekļu aizdevumiem 

atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) 

vai samazinājums (+)) 

              

NL AIZ AS Atlikums pārskata perioda sākumā               

NL AIZ AB Atlikums pārskata perioda beigās               

SBA Slēgtie budžeta asignējumi, t. sk.:               

SBA1 

ES politiku instrumentu un citas 

ārvalstu finanšu palīdzības finansēto 

projektu piešķirtie asignējumi 

              

SBA2 
Pārējie vispārējā kārtībā piešķirtie 

slēgtie asignējumi 
              

Pārskata rindu aizpildīšana valsts budžeta iestādēm: 

Par naudas līdzekļu atlikumu iestādes kasē un naudu ceļā uz norēķinu kontu: 

 sadaļā "IV. Finansēšana" klasifikācijas kodā “F210100101 Maksas pakalpojumu un citu 

pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums” ar mīnusa (–) zīmi norāda 

saņemto naudas līdzekļu atlikumu iestādes kasē un naudu ceļā uz norēķinu kontu; 

 naudas līdzekļu atlikumu iestādes kasē un naudu ceļā uz norēķinu kontu norāda rindas 

"I. Ieņēmumi kopā" 3.grupas "Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi 

pašu ieņēmumi" atbilstošajā 21.3.9.9., 21.4.9.0. vai 23.5.1.0.apakškodā un rindā 

“Finansēšana/Pieprasījuma noguldījuma veikšana” ar (-) zīmi un rindā “Maksas pakalpojumu 

un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums 

(+))/ Atlikums pārskata perioda beigās””; 
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 par iepriekšējā pārskata periodā veidlapā norādīto skaidras naudas līdzekļu atlikumu 

iestādes kasē un naudu ceļā uz norēķinu kontu samazina pārskata perioda ieņēmumus 

attiecīgajā apakškodā 21.3.9.9. vai 21.4.9.0., vai 23.5.1.0.; 

 ja pārskata 21.3.9.9., 21.4.9.0. vai 23.5.1.0.apakškoda dati ir palielināti par naudas 

līdzekļu atlikumu iestādes kasē un naudu ceļā, tad dati neatbilst Valsts kases kopsavilkuma 

pārskata datiem šajos apakškodos; 

Par valsts budžeta iestādes naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas ar finansēšanas kodiem:  

 valsts budžeta iestādes naudas līdzekļu atlikumu, kuru norēķinu kontā Valsts kasē 

palielina vai samazina ar finansēšanas klasifikācijas kodu F2XX XXX XX, piemēram, 

F210100101, F210100201, (iestāžu likvidēšanas, reorganizēšanas, programmas vai 

apakšprogrammas atlikumu pārcelšanas uz citu ministriju, centrālo iestādi vai pašvaldību, kā 

arī neizmantoto valsts budžeta līdzekļu atlikumus, kurus ieskaita valsts budžeta ieņēmumos): 

 koda F2XX XXX XX izmaiņas norāda rindā "I. Ieņēmumi/ 5.grupas 

“Transferti” – 18.1.3.9., 19.5.5.0. vai 17.1.1.0. apakškodā vai rindā "II. Izdevumi/ 

1.5.apakšgrupas "Uzturēšanas izdevumu transferti" 7139, 7460 vai 7811 apakškodā rindā 

“Pieprasījuma noguldījuma veikšana” ar (-) zīmi vai rindā “Pieprasījuma noguldījuma 

izņemšana” ar (+) zīmi un rindā “Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 

atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+)) vai Ārvalstu finanšu palīdzības 

naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+)) “Atlikums 

pārskata perioda beigās””, 

 ja pārskata 18.1.3.9., 19.5.5.0.,17.1.1.0., 7139., 7460 vai 7811 apakškoda dati ir 

palielināti par naudas līdzekļu atlikumu, kuru norēķinu kontā Valsts kasē palielina vai samazina 

ar finansēšanas klasifikācijas kodu F2XX XXX XX, piemēram, F210100101, F210100201, tad 

dati neatbilst Valsts kases kopsavilkuma pārskata datiem šajos apakškodos; 

 ja programmas vai apakšprogrammas atlikumu pārcelšanas notiek starp vairākām 

konsolidācijā iesaistītām valsts budžeta iestādēm, kad naudas līdzekļu atlikumi Valsts kases 

norēķinu kontā palielināti vai samazināti ar finansēšanas klasifikācijas kodu F2XX XXX XX, 

piemēram, F210100101, F210100201, tad šādu darījumu uzrāda palielinot/samazinot naudas 

līdzekļu atlikumu konsolidācijā iesaistītajai valsts budžeta iestādei; 

Līdzekļus, kuri uz laiku atrodas deponēto līdzekļu kontos, kas veidojušies no valsts pamatbudžeta 

programmām vai apakšprogrammām, kurās iepriekšējā gada beigās bija saglabājies naudas līdzekļu 

atlikums no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 

(tai skaitā transferti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem), norāda pārskata rindās “Naudas līdzekļu 

atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))/ Atlikums pārskata perioda sākumā” vai  

“Naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))/ Atlikums pārskata perioda 

beigās” budžeta veidā - pamatbudžets. Pārskatā norādītie dati šajās rindās neatbilst Valsts kases 

kopsavilkuma pārskata attiecīgajiem datiem. 

Veidlapas rindā “F22010010 Pieprasījuma noguldījuma veikšana” norāda ar (-) zīmi rindu: 

“I. Ieņēmumus”, “F40010020 Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa”, “F40020010 Saņemtie aizņēmumi”, 

“F55010020 Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, 

un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā (pārdošana)” summu. 

Veidlapas rindā “F22010020 Pieprasījuma noguldījuma izņemšana” norāda ar (+) zīmi rindu “II. 

Izdevumi”, “F40010010 Izsniegtie aizdevumi”, “F40020020 Saņemto aizņēmumu atmaksa”, 

“F55010010Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, 

un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā (iegāde)”. 

 ePārskatu piezīme: 

Valsts budžeta iestādes budžeta izpildes pārskatā budžeta veidam “pamatbudžets (2_PB)” un “speciālais 

budžets (2_SB)” datus ailē “Likums/plāns gadam apstiprināts” un ailē “Likums/plāns gadam ar 

izmaiņām” un ailē “Budžeta izpilde pārskata periodā” var eksportēt (pārcelt) ieņēmumu un izdevumu, 

finansēšanas, izņemot pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvs) posteņus no perioda 1220_SASK 

informācijas, kas apstiprināta elektroniskā veidā ePārskatos saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 

28. decembra noteikumiem Nr. 1220 “Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība”.   
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3.2. Pārskats par mērķdotāciju pašvaldībām izpildi 

 

Valsts budžeta iestādes papildus sniedz informāciju par Likuma pielikumu par mērķdotācijām 

pašvaldībām izpildi, atbilstoši Likuma noteiktajai struktūrai (MK 652 30.2.1.p.).  

Informāciju papildina ar: 

- administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību klasifikatora kodu (MK 379);  

- pašvaldības nosaukumu; 

- sākotnēji saimnieciskajam gadam apstiprināto budžetu vai plānu; 

- aktuālo saimnieciskā gada likums/plāns (ar izmaiņām); 

- budžeta izpildes informāciju atbilstoši naudas plūsmai pārskata gadā (uzrāda neto); 

- citu informāciju, kas iekļauta Likuma par valsts budžetu pielikumā. 

Piemērs: 

Likuma par valsts budžetu 10.pielikuma izpilde  

ATVK/KODS Valstspilsētas 

un novadi 

Likums/plāns 

apstiprināts 

Likums/plāns ar izmaiņām Budžeta izpilde 

A B 1 2 3 

0001000 Rīgas 

valstspilsēta 

106 110 107 000 107 000 

0002000 Daugavpils 

valstspilsēta 

0 0 0 

MDPN Nesdalītie 

līdzekļi 

0 0 0 

 Kopā 106 110 107 000 107 000 

 

3.3. Budžeta izpildes pārskata skaidrojums  

Informācija par iestādi 

Šajā sadaļā iekļauj prasības, kas dokumentam visā tā glabāšanas laikā nodrošinātu dokumenta juridisko 

spēku un informatīvo funkciju: 

 dokumenta autora nosaukums (iestādes rekvizīti) (Dokumentu juridiskā spēka 

likums 4.p.); 

 dokumenta reģistrācijas numurs (Dokumentu juridiskā spēka likums 4.p.); 

 dokumenta datums, (Dokumentu juridiskā spēka likums 4.p.) norāda tā dokumenta 

parakstīšanas datumu (MK Nr.558 14.p.). Ja dokumentu paraksta ar drošu 

elektronisko parakstu, tad tā parakstīšanas datumā, norāda „Datums skatāms laika 

zīmogā”; 

 dokumenta izstrādātājs (MK Nr.558 73.21.p.); 

 paraksts (Dokumentu juridiskā spēka likuma 4.p.). Ja dokumentu paraksta ar drošu 

elektronisko parakstu, tad norāda “Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko 

parakstu”; 

 dokumenta veida nosaukums, piemēram, Budžeta izpildes skaidrojums 

(MK Nr.558 73.8.p.); 

 dokumenta izdošanas vietas nosaukums (Dokumentu juridiskā spēka likums 4.p.).  
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Budžeta izstrādāšanas un klasifikācijas principi 

Valsts budžeta iestādes norāda: 

 informāciju par budžetu izstrādāšanas principiem, piemēram, budžets izstrādāts saskaņā ar naudas 

plūsmas principu: 

 informāciju par iestādes budžeta veidiem, piemēram, iestādei ir pamatbudžets un speciālā 

budžetu veidojošie ziedojumi un dāvinājumi, citi budžeti; 

 aktuālo normatīvā akta numuru, datumu un nosaukumu par budžeta pieprasījumu 

izstrādāšanu, piemēram, Ministru kabineta 31.07.2012. noteikumi Nr.523 “Noteikumi par 

budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem”; Ministru kabineta 

2018. gada 10. aprīlī instrukcija Nr. 2 “Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi.” 

Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumi Nr.421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā 

valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas”; 

 budžeta izstrādāšanas struktūras aprakstu, piemēram: 

- budžeta programmu struktūru nosaka institūcijas darbības stratēģijā definētie 

darbības (rīcības) virzieni; 

- budžeta programmu struktūras nosaka ministrijas nolikums un citā tās darbību 

reglamentējošā normatīvajā aktā noteiktās funkcijas; 

- budžeta programmu struktūras nosaka iekšējie kārtības noteikumi. 

- Valsts ieņēmumu dienests (ikgadējais) norāda: 

 budžeta izstrādāšanas principus, uzrāda informāciju par valsts budžeta ieņēmumu plānošanu, 

tai skaitā, par nodokļu atvieglojumiem; 

 klasifikācijas principus, uzrāda atbilstoši MK Nr.1032, uzrāda sarakstu ar VID administrētiem 

nodokļiem, nodevām un citiem tā administrētiem uz valsts budžetu attiecināmiem 

maksājumiem; 

 budžeta izpildes analīze, norāda informāciju salīdzinot divu pārskata gadu datus, piemēram, 

salīdzina 2021.gada budžeta izpildes datus ar 2020.gada budžeta izpildes datiem, var uzrādīt 

sekojoši: 

-  salīdzina budžeta izpildes ieņēmumu posteņus attiecībā pret iepriekšējo pārskata 

periodu skaitliskās vērtībās un procentuālās izmaiņas; 

- salīdzina budžeta izpildes attiecīgos posteņus pret precizēto saimnieciskā gada plānu; 

- sniedz informāciju par ieņēmumu būtiskiem izmaiņu iemesliem, kas ietekmēja 

palielinājumu vai samazinājumu, starp pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda 

datiem, un trīs lielākiem darījumiem;  

Piemēram: 

 Lielākos nodokļu ieņēmumus valsts budžetā veido pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 

2 544,7 milj. euro vērtībā. Šī nodokļa ieņēmumu izpilde salīdzinājumā ar Likumā noteikto gada plānu ar 

izmaiņām ir 88,2 % un salīdzinājumā ar 2019. gadu PVN ieņēmumi ir samazinājušies par 103,7 milj. euro 

jeb 3,9 %. PVN ieņēmumu samazinājumu pārskata gadā galvenokārt ietekmēja ekonomikas lejupslīde 

Covid–19 pandēmijas izplatības dēļ un normatīvā akta izmaiņas: 

- atcelta apgrieztā jeb reversā PVN maksāšanas kārtība būvizstrādājumu piegādēm, 

sadzīves elektronisko iekārtu piegādēm un sadzīves elektriskās aparatūras piegādēm;  

- atcelts PVN pakalpojumiem, ko sniedz zobu tehniķi, darbojoties savā profesijā, kā arī 

zobārstu un zobu tehniķu piegādātajām zobu protēzēm, neatkarīgi no šo preču vai 

pakalpojumu saņēmēja statusa; 

- noteikta kārtība preču piegādei uz noliktavu citā dalībvalstī, ka preču piegādātājam 

nav pienākuma reģistrēties kā PVN maksātājam citā dalībvalstī.) 

 atsauce uz publiski pieejamu informāciju. 

 Piemēram, norāda interneta resursa adresi. par nodokļu atvieglojumiem informācija 

pieejama Finanšu ministrijas mājaslapā – sadaļas “Nozares politika” “Nodokļu un 

nodevu politika” sadaļas “Nodokļu atvieglojumi” apakšdaļā “Informatīvie ziņojumi un 
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pētījumi”, kur ir atrodama informācija par nodokļu atvieglojumu novērtējumu par 

20XX.gadu. 

Valsts kase (ikgadējais) norāda: 

 klasifikācijas principus, piemēram norāda atsauci uz MK Nr.1032 un uzrāda sarakstu par 

pieejamiem ieņēmumiem, kas attiecas uz Valsts kases valsts budžetu finanšu uzskaites 

darījumiem; 

 budžeta izpildes analīzei izmanto sniegto informāciju par būtiskiem darījumiem “Naudas 

plūsmas pārskatā” (ieņēmumi, izdevumi, finansēšana) un papildus uzrāda informāciju par 

ārvalstu finanšu palīdzību budžetam ieņēmumiem, kas attiecas uz Valsts kases valsts budžetu 

finanšu uzskaiti, izmaiņu iemesliem (euro). 

Pašvaldības norāda: 

 informāciju par budžetu izstrādāšanas principiem, piemēram, budžetu izstrādā saskaņā 

ar naudas plūsmas principu; 

 informāciju par pašvaldības budžeta veidiem, piemēram, iestādei ir pamatbudžets un 

ziedojumu un dāvinājumu budžets. Visi izdevumi un ieņēmumi apstiprināti pamatbudžetā; 

 aktuālo normatīvā akta numuru, datumu un nosaukumu par pašvaldību budžetiem 

noteikto kārtību. Piemēram, ar pašvaldības 30.06.2018. saistošajiem noteikumiem 

apstiprinātie metodiskie norādījumi Nr.1 “Par pašvaldības budžeta pieprasījuma tāmju 

izstrādāšanas, iesniegšanas un apstiprināšanas kārtību”. 

Informācija par budžeta izpildi 

Aizpildīšanas apraksts: 

Norāda informāciju par budžeta izpildes rādītājiem un to salīdzinājumu, kas noderīga pārskata lietotājiem.  

Valsts budžeta iestādes sniedz informāciju: 

 kopumā pa kopbudžeta izpildi, piemēram, PB+ SB+ZD+CB; 

 vai sadalījumā pa budžeta izpildes veidu, piemēram, PB, SB, ZD, CB; 

 salīdzina budžeta izpildes ieņēmumu/izdevumu posteņus attiecībā pret iepriekšējo 

pārskata periodu skaitliskās vērtībās un procentuālās izmaiņas; 

 salīdzina budžeta izpildes attiecīgos posteņus pret precizēto saimnieciskā gada plānu; 

 sniedz informāciju par ieņēmumiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, piemēram 

21.3.0.0.; 21.4.0.0., to būtiskākiem izmaiņu iemesliem, kas ietekmēja palielinājumu vai 

samazinājumu, starp pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda datiem, un trīs lielākiem 

darījumiem; 

 sniedz informāciju par izdevumiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, piemēram 

2000;6000, to būtiskākiem izmaiņu iemesliem, kas ietekmēja palielinājumu vai samazinājumu, 

starp pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda datiem, un trīs lielākiem darījumiem. 

Piemērs: 

 skaidrojumā var izveidot tabulu par ieņēmumu/izdevumu EKK grupām:  
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Klasi

-

fikāci

- 

 jas 

kods 

Posteņa nosaukums 

Budžeta izpilde 

izmaiņas pret 

iepriekšējo 

pārskata 

periodu 

% pret 

iepriekšējo 

pārskata 

periodu 

izmaiņas 

pret 

likumu/ 

plānu 

gadam ar 

izmaiņām 

pārskata 

periodā 

salīdzinot ar 

iepriekšējā 

pārskata 

periodā 

likumu/plānu 

gadam ar 

izmaiņām (4. – 

2.) 

A B 4 6 7 

I. 
IEŅĒMUMI 

KOPĀ 278 598 280 777 219 578 59 020 26.88 2 179 

3.0. 

Ieņēmumi no 

maksas 

pakalpojumiem 

un citi pašu 

ieņēmumi 130 555 131 555 98 789 31 766 32.16 1 000 

7.0. 

Dotācija no 

vispārējiem 

ieņēmumiem 148 043 149 222 120 789 27 254 22.56 1 179 

II. 
IZDEVUMI 

KOPĀ 279 928 281 110 232 596 47 332 20.35 1 182 

1000 Atlīdzība 150 262 151 111 136 898 13 364 9.76 849 

1110 Atalgojums 114 503   100 365 14 138 14.09 -114 503 

2000 

Preces un 

pakalpojumi 129 666 129 999 95 698 33 968 35.49 333 

III. 

IEŅĒMUMU 

PĀRSNIEGUMS 

(+), DEFICĪTS (–) 

(I. – II.) -1 330 -333 -13 018 11 688 x 997 

IV. FINANSĒŠANA 1 330 333 13 018 -11 688 x -997 

 sniegt skaidrojumu par izmaiņām apraksta veidā: 

Piemēram: 

Iestādes valsts pamatbudžeta izdevumi 2018.gada 12 mēnešos bija 194 463 134 euro, kas salīdzinot ar 

2017.gadu ir samazinājušies par 4 905 870 euro jeb 2,5%.  

Izdevumi pamatfunkciju īstenošanai palielinājušies par 41 363 492 euro, kas galvenokārt saistīts ar 

enerģētikas politikas īstenošanu, lai saglabātu obligāto iepirkuma komponenti (OIK) 26,79 EUR/MWh 

apmērā un sniegtu atbalstu aizsargātajiem lietotājiem. 

Izdevumi par 46 269 362 euro samazinājušies saistībā ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un 

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanu, galvenokārt saistībā ar 2007.-

2013.gada plānošanas perioda Kohēzijas un Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu pabeigšanu. 

Netika apgūti 16 414 941 euro, jeb 92,2% no plānotā, t.sk. 14 222 026 euro pamatfunkciju īstenošanai, 

kas galvenokārt saistīts ar budžeta programmu 29.00.00 “Enerģētikas politikas ieviešana”, kur 

iepirkuma rezultātā naftas rezervju uzturēšana 90 dienām.  

Budžeta programmā 33.00.00 “Ekonomikas attīstības programma” ieņēmumi no ārzemnieku 

maksājumiem par termiņuzturēšanās atļaujām 2018.gadā bija par 2 671 256 euro mazāki nekā plānots 

un attiecīgi mazāks arī pieejamais finansējums, ko novirzīt likuma Par valsts budžetu 2016.gadam 

49.pantā noteiktajiem mērķiem.  

 skaidrojumā var norādīt: 

Piemēram, iestādes 2018.gada budžeta izpilde analizēta un sasniegtie darbības rezultāti būs norādīti 

Publiskajā pārskatā, līdz pārskata gadam sekojošā gada 1.jūlijam, kas pieejams tīmekļa vietnē 

piemēram, www.em.gov.lv/ par ministriju/publiskais pārskats/2018.gads un ar to iespējams iepazīties arī 

uz vietas iestādē. 

 Skaidrojumu par budžeta izpildi var sagatavot pamatojoties uz sniegto informāciju 

(MK Instr. 2) periods: 12 mēneši 
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Piemēram: 

1. paskaidrojums par valsts budžeta izdevumu izpildi (MK Instr. 2 - 1.¹ pielikums) 

I. Valsts pamatfunkciju īstenošana  

Programmas/apakšprogrammas kods  Programmas/apakšprogrammas nosaukums 

Paveiktais: 

Pārskata periodā paveiktais – pasākumi/aktivitātes, kas ir bijušas būtiskas mērķu sasniegšanai un aptver būtisku daļu no kopējā 

pārskata periodā izlietotā finansējuma, uzsverot lietderību un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēs. 

Izmaiņas: 

Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo pārskata perioda izpildi. Norāda pasākumus/aktivitātes un 

iemeslus, kas veicinājuši šīs izmaiņas gan pozitīvā, gan negatīvā izteiksmē, piemēram, resursu sadārdzinājums, izmaksu 

samazināšanās, publisko pakalpojumu apjoma izmaiņas, naudas plūsmas laika nobīde. 

 

II. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un 

finansēto projektu un pasākumu īstenošana 

Programmas/apakšprogrammas kods ____________________ Programmas/apakšprogrammas nosaukums_ 

Paveiktais: 

Pārskata periodā paveiktais – specifiskā atbalsta mērķi/pasākumi/projekti, kas visuzskatāmāk sniedz informāciju par 

finansējuma izlietojumu, un apraksts par pārskata periodā paveiktām darbībām/sasniegumiem, aptverot būtisku daļu no kopējā 

pārskata periodā izlietotā finansējuma un uzsverot lietderību un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēs. 

III. Citi jautājumi 

Citi analītiskie skaidrojumi (aizpilda pēc nepieciešamības, norādot citus analītiskos skaidrojumus, kas nav iekļauti iepriekšējās 

sadaļās). 

 

2. Mērķfinansējuma izpildes analīze (MK Instr. 2 – 3.1 pielikums) 

Analizē un sniedz skaidrojumu par mērķfinansējuma ieņēmumu un izdevumu plānu izpildi pārskata 

periodā. (Ja informācija par faktisko izpildi pārskata periodā nav pieejama, sniedz izpildes novērtējumu). 
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3.Rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izpildes analīze (MK Instr. 2 – 4.pielikums) 

Norāda un paskaidro valsts budžeta rezultātus un rezultatīvos rādītājus pārskata periodā, kas norādīti 

gadskārtējam valsts budžeta likumam pievienotajos paskaidrojumos (politikas un resursu vadības kartēs, 

prioritāro pasākumu tabulā un budžeta programmu (apakšprogrammu) sadaļā). 

 

https://likumi.lv/wwwraksti/2018/073/BILDES/2/P3.1.DOC
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4. Prioritāro pasākumu izpildes analīze (MK Instr. 2 – 5. pielikums) 

Analizē un sniedz skaidrojumu par terminēto prioritāro pasākumu izpildi trīs gadus vai vairāk (līdz 

prioritārais pasākums ir beidzies) un neterminēto prioritāro pasākumu izpildi par pirmo gadu. 

 

Nosaukums Mērķis 
Mērķa sasniegšana 

vai virzība uz mērķi 
Īstenošanas periods BP gads 

Programmas 

(apakšprogrammas) 

kods un nosaukums 

      

Pašvaldības norāda informāciju: 

Veidojot skaidrojumu var izmantot tabulas, grafiskos zīmējumus un aprakstā analizēt rādītāju izmaiņas, to 

ietekmējošos darījumus un apstākļus. 

 kopumā par pašvaldības kopbudžeta izpildi (PB+ZD+CB), norādot rādītāju dinamiku, 

struktūru, budžeta izpildes rezultātu (iepriekšējais un pārskata gads): 
 ieņēmumu struktūra; 

 izdevumu struktūra atbilstoši funkcionālajām kategorijām; 

 budžeta izpildes rezultāts, norādot rādītāju dinamiku ( iepriekšējais un pārskata gads); 

 budžeta izpildes rādītājus var aprēķināt uz vienu pašvaldības iedzīvotāju; 

 Pārskats par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas, īpašo atbalsta 

mehānismu īstenošanas un COVID–19 izplatības ierobežošanas pasākumu budžeta līdzekļu 

izlietojumu. 

Ar iepriekšējo pārskata periodu nesalīdzina, ja atsevišķajā iestādes pārskatā ir atšķirīgs pārskata periods, 

piemēram, iepriekšējā pārskata gadā 12 mēneši, bet pārskata gadā 6 mēneši; 

Skaidrojumu par kopbudžeta izpildi veido, apkopojot informāciju no padotības iestādēm. 

Piemēram, pašvaldības konsolidētā budžeta izdevumus skaidro dinamikā atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām 2016.gadā un 2017.gadā milj. euro. 
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-  

1. attēls. Pašvaldību konsolidētā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2016. gadā un 2017. gadā 

(milj. euro) 

 pašvaldības budžeta izpildes rezultātu skaidro dinamikā, tekstā salīdzinot attiecīgos 

posteņus pret plānu: 

-  

2. attēls. Pašvaldību konsolidētā budžeta ieņēmumi, izdevumi un finansiālā bilance 2016. gadā un 2017. gadā 

(milj. euro) 

Piemēram, 

2017. gadā pašvaldību konsolidētā budžeta ieņēmumi (ieskaitot ieņēmumus no ziedojumiem un 

dāvinājumiem) ir 2 461,2 milj. euro vērtībā, kas ir par 11,7 % vairāk nekā 2016. gadā. Konsolidētā 

budžeta izdevumi 2017. gadā ir 2 475,4 milj. euro, kas ir par 15,4 % vairāk nekā 2016. gadā. Detalizēta 

informācija skatāma gada pārskata 17. pielikumā “Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde 2017. gadā 

(ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)”. 

2017.gadā proporcionāli lielāko ieņēmumu daļu, jeb 64,9 % no kopējā ieņēmumu apjoma, veido nodokļu 

ieņēmumi – 1 597,1 milj. euro (skatīt 1. attēlu), kas salīdzinājumā ar 2016. gadu pieauguši par 128,1 

milj. euro jeb 8,7 %. 

 sadalījumā par katru budžeta izpildes veidu, piemēram, PB, ZD, CB, norādot rādītāju 

dinamiku, analizējot izmaiņu iemeslus (samazinājums/palielinājums): 

- salīdzina budžeta izpildes ieņēmumu/izdevumu posteņus attiecībā pret iepriekšējo 

pārskata periodu skaitliskās vērtības un procentuālās izmaiņas; 

- salīdzina budžeta izpildes attiecīgos posteņus pret precizēto saimnieciskā gada plānu; 

- sniedz informāciju par ieņēmumiem/izdevumiem atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām, piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, 
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izdevumi subsīdijām, dotācijām un sociālajiem pabalstiem, kapitālie izdevumi, to 

būtiskākiem izmaiņu iemesliem, kas ietekmēja palielinājumu vai samazinājumu, starp 

pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda datiem, un trīs lielākiem darījumiem. 

 

Piemēram, proporcionāli lielākā nodokļu ieņēmumu daļa ir ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa un solidaritātes nodokļa, kas pašvaldību budžetā 2017. gadā ir 1 351,7 milj. euro vērtībā jeb 

85,0 % no nodokļu ieņēmumiem. Šie ieņēmumi salīdzinājumā ar 2016. gadu ir pieauguši par 118,5 milj. 

euro jeb 9,6 %. 

Izdevumi pensijām un sociāliem pabalstiem naudā ir palielinājušies par 1,3 milj. euro jeb 4,1 % un 

pārskata gadā veido 34,0 milj. euro.  

Sociālo pabalstu veidi, kuru apjoms salīdzinājumā ar 2016. gadu palielinājies, ir bezdarbnieka 

stipendija – par 677,7 tūkst. euro jeb 15,9 % un pārējie sociālie pabalsti (t.sk. stipendijas, ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju veiktie maksājumi klientiem un pārējie no 

pašvaldību budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem naudā) – par 1,4 milj. euro jeb 29,9 %. 

 skaidrojumā var norādīt: 

Piemēram, iestādes 2018.gada budžeta izpilde analizēta un sasniegtie darbības rezultāti būs norādīti 

Publiskajā pārskatā, līdz pārskata gadam sekojošā gada 1.augustam, kas publicēts katras pašvaldības 

mājas lapā un ar to iespējams iepazīties arī uz vietas iestādē. 
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4.Kontu atlikumu un darījumu 

salīdzināšana 
Gada pārskata sagatavošanas laikā, veicot inventarizāciju, salīdzina darījuma partneru kontu atlikumus 

pārskata perioda pēdējā dienā un darījumus (naudas un bezatlīdzības) pārskata periodā. 

Kontu atlikumu un darījumu salīdzināšana ePārskatos attiecas uz kontu atlikumu un darījumu 

salīdzināšanu starp vispārējās valdības sektora struktūru darījuma partneriem. 

Neattiecas uz: 

 vispārējās valdības sektora struktūru kontrolētiem un finansētiem komersantiem, kuru 

sarakstu nodrošina Centrālā statistikas pārvalde un speciālām ekonomiskām zonām, ostu un 

brīvostu pārvaldēm; 

 Valsts drošības iestāžu likumā minētajām valsts drošības iestādēm (Satversmes 

aizsardzības birojs, Militārās izlūkošanas un drošības dienests, Valsts drošības dienests); 

 Valsts ieņēmumu dienesta (kā sektora S130190 "Valsts budžets" struktūras) kontu 

atlikumiem un darījumiem ar nodokļa maksātāju, nodevas vai citu valsts budžetu ieņēmumu 

maksātāju par Valsts ieņēmumu dienesta administrētajiem nodokļiem, nodevām un citiem tā 

administrētajiem uz valsts budžetu attiecināmiem maksājumiem; 

 

Ja notiek iestādes padotības maiņa, salīdzināšanu par periodu līdz padotības maiņai veic tā augstākā iestāde, 

kuras padotībā bija attiecīgā iestāde, bet salīdzināšanu pēc padotības maiņas – tā augstākā iestāde, kuras 

padotībā iestāde ir pēc padotības maiņas” (MK 652 144.p.). 

Ja pārskata periodā notiek iestādes likvidācija vai reorganizācija salīdzināšanu veic iestāde, kas ir likvidētās 

vai reorganizētās iestādes tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmēja 

(MK 652 142.p. un 143.p). 

 Salīdzināšanas aktu paraksta iestādes atbildīgais finanšu darbinieks vai tā pilnvarota persona, kas atbildīga 

par gada pārskata sagatavošanu. 

Datus salīdzina laikposmā no 1. janvāra līdz 31. janvārim.  

Darījuma partneris atbildi uz pieprasījumu saskaņot salīdzināšanas aktu sniedz 10 dienu laikā, bet ne 

vēlāk kā līdz 31. janvārim. 

Ja rodas strīds vai nav saņemta atbilde, prasību un saistību atlikumus bilancē norāda atbilstoši iestādes 

grāmatvedības datiem. 

Abpusēji saskaņotas salīdzināšanas izziņas var labot līdz datumam, kad pārskats apstiprināts 

publiskošanai, ja abas puses par to savstarpēji vienojas, bet ne vēlāk kā līdz 1. aprīlim. 

Kontu atlikumu un darījumu salīdzināšanu var uzsākt 1. novembrī ePārskatu periodā SAL_gggg_pirms. 

Ja datus salīdzina laikposmā no 1. novembra līdz 31. decembrim, tad datus precizē (papildina) atbilstoši 

datiem pārskata perioda beigās (31. decembrī).  

Par prasību, nākamo periodu izdevumu, avansa maksājumu un saistību atlikumiem (MK 652 136.p) 

salīdzināšanas aktu sagatavo saskaņā ar attaisnojuma dokumentiem, kas attiecas uz pārskata periodu un 

sagatavoti līdz nākamā pārskata perioda 21. janvārim.  

Sniedz papildu informāciju par atlikumiem, kas nav iekļauti salīdzināšanas aktā. 

ePārskatu piezīmes: 

Darījuma partneri regulāri seko līdzi informācijai ePārskatos. Papildus tam ePārskatu sistēma uz darījuma 

partnera iestādes elektroniskā pasta adresi nosūta e-pastu par salīdzināšanas izziņas parakstīšanu. 

Ja ir veikta salīdzināšanās periodā SAL_gggg_pirms un ir nepieciešams pārcelt izveidotās izziņas uz 

periodu SAL_gggg., tad periodā SAL_gggg izmanto “Izziņu pārcelšana”. 
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Veidlapas Nr.8_SAL "Akts par savstarpējo atlikumu salīdzināšanu starp vispārējās valdības 

sektora partneriem" sagatavošana 

 

 

Akts par savstarpējo atlikumu salīdzināšanu starp  

vispārējās valdības sektora partneriem  

 

Veidlapa Nr. 8_SAL 

 

Datums* (dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks) 

 

"X" iestādes nosaukums /X NMR/ 
"Y" iestādes 
nosaukums 

/Y NMR/ 
 

Salīdzināšanas periods: gggg. gads 

(lietotā valūta, 0,00) 

Aktīvs Pasīvs 

Paskaidrojums 

Starpī

-ba  

(1. – 

2.) 

Konta Nr. 
Atlikums perioda 

beigās 
Konta Nr. 

Atlikums perioda 

beigās 

/"X" iestādes 

nosaukums/ 

/"Y" iestādes 

nosaukums/ 
 

A 1 B 2 C D 3 

       

       

Kopā  Kopā  x x  

 

Persona, kas atbildīga par informāciju: Persona, kas atbildīga par informāciju: 

Vārds, uzvārds Vārds, uzvārds 

Tālrunis Tālrunis 

E-pasts E-pasts 

Aizpildīšanas apraksts (ailes) 

A un 1 – "X" iestāde, kurai ir prasību, nākamo periodu izdevumu vai avansa maksājumu atlikumi pārskata 

perioda beigās, norādot grāmatvedības konta numuru un summu; 

B un 2 – "Y" iestāde, kurai ir saistību atlikums pārskata perioda beigās, norādot grāmatvedības konta 

numuru un summu; 

C un D – informācija, kas nepieciešama datu precīzākai izpratnei, piemēram, darījuma apraksts, 

pamatojošie dokumenti (datums, numurs, summa); aile “Paskaidrojums” jāaizpilda abiem darījuma 

partneriem, ja izziņa ir nesaskaņota; 

Sadaļā "Persona, kas atbildīga par informāciju" – tās atbildīgās personas vārds, uzvārds un 

kontaktinformācija, kura var sniegt informāciju par norādītajiem datiem.  



 

VADLĪNIJAS 2023.gada pārskatam      242 

Veidlapas Nr.2_SAL "Akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu starp vispārējās valdības sektora 

partneriem" sagatavošana 

 

Akts par savstarpējo darījumu salīdzināšanu starp  

vispārējās valdības sektora partneriem 

 

Veidlapa Nr. 2_SAL 

 

Datums* (dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks) 

 

"X" iestādes nosaukums /X NMR/ 
"Y" iestādes 

nosaukums 
/Y NMR/ 

 

 

Salīdzināšanas periods: gggg. gads 

(lietotā valūta, 0,00) 

Kods

** 

Programm

as/ 

apakš-

programm

as kods 

(xx.xx) 

Nosau 

- 

kums 

Izde-

vumu 

EKK 

Sum-

ma  

Kods

** 

Programm

as/ 

apakš-

programm

as kods 

(xx.xx) 

Nosau-

kums 

Ieņēmu-

mu kods 

Sum-

ma  

Paskaidrojums 

Starpī-

ba  

(1. – 

2.) 

"X" 

iestādes 

nosaukums 

"Y" 

iestādes 

nosaukums 

A B C D 1 E F G H 2 I K 3 

             

             

             

Kopā x x x  Kopā x x x  x x  

 

Persona, kas atbildīga par informāciju: Persona, kas atbildīga par informāciju: 

Vārds, uzvārds Vārds, uzvārds 

Tālrunis Tālrunis 

E-pasts E-pasts 

Aizpildīšanas apraksts (ailes): 

A, B un E, F – 

 valsts budžeta iestādes – ministrijas, centrālās valsts iestādes kodu un programmas 

(apakšprogrammas) kods atbilstoši likumam par valsts budžetu kārtējam gadam vai kods 

"7ZD– ziedojumi un dāvinājumi", ja darījums veikts ziedojumu un dāvinājumu budžetā, kods 

"9VB – līdzekļi, kas pienākas valsts budžetam", ja darījums atzīts deponentu kontā kā līdzekļi, 

kurus paredzēts pārskaitīt valsts budžetam. Ja norāda kodu "7ZD" vai "9VB", ailē 

"Programmas/apakšprogrammas kods" ieraksta "00.00"; 

 pašvaldības vai tās padotības iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas 

publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes: "81 – pašvaldību savstarpējie maksājumi", 

"89 – pašvaldības padotības iestāžu savstarpējie maksājumi", "91 – maksājumi no/uz valsts 

budžeta iestādi", "92 – maksājumi no/uz valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku 

personu, budžeta nefinansētu iestādi", "94 – maksājumi no/uz pašvaldību/pašvaldības budžeta 

iestādi". Ailē "Programmas/apakšprogrammas kods" ieraksta "00.00"; 

C un G – 

 koda nosaukums; 

D – izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kods vai ieņēmumu klasifikācijas kods, ja atzīts ieņēmumu 

samazinājums; 
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1 – datus norāda kā pozitīvu skaitli izdevumu pozīcijai un kā negatīvu skaitli ieņēmumu pozīcijai; 

H – ieņēmumu klasifikācijas kods vai izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kods, ja atzīta izdevumu 

atjaunošana; 

2 – datus norāda kā pozitīvu skaitli ieņēmumu pozīcijai un kā negatīvu skaitli izdevumu pozīcijai; 

 

A, B, C, D, I un 1 – aizpilda iestāde, kas veica maksājumus (izdevumi); 

 

E, F, G, H, K un 2 – aizpilda iestāde, kas saņem maksājumus (ieņēmumi): 

 

I un K – informācija, kas nepieciešama datu precīzākai izpratnei, piemēram, darījuma apraksts, 

pamatojošie dokumenti (datums, numurs, summa); aile “Paskaidrojums” jāaizpilda abiem darījuma 

partneriem, ja izziņa ir nesaskaņota; 

 sadaļā "Persona, kas atbildīga par informāciju" norāda tās atbildīgās personas vārdu, 

uzvārdu un kontaktinformāciju, kura var sniegt informāciju par norādītajiem datiem; 

 Salīdzināšanas izziņās norādītie konti, klasifikācijas kodi un summas atbilst gada pārskata veidlapās un 

finanšu pārskata pielikumā norādītajiem datiem 

Veidlapas Nr.2_BEZ "Akts par savstarpējo bezatlīdzības darījumu salīdzināšanu starp vispārējās 

valdības sektora partneriem" sagatavošana 

Akts par savstarpējo bezatlīdzības darījumu salīdzināšanu starp  

vispārējās valdības sektora partneriem 
Veidlapa Nr. 2_BEZ 

Datums* (dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks) 

 

"X" iestādes nosaukums /X NMR/ 
"Y" iestādes 

nosaukums 
/Y NMR/ 

 

Salīdzināšanas periods: gggg. gads 

 (lietotā valūta, 0,00) 

8. grupas 

konti 
Aktīvu/pasīvu konti 

8. grupas 

konti 
Aktīvu/pasīvu konti 

Paskaidrojums 

kon-

ta 

Nr. 

izde

vu-

mu 

EK

K 

ko

n-

ta 

Nr. 

sā-

kot-

nējā 

vēr-

tība 

aprēķinā-

tais 

nolieto-

jums un 

vērtības 

samazinā-

jums 
sum

ma 

nākamo 

periodu 

ieņēmumi 
kon-

ta 

Nr. 

ieņē

mu-

mu 

kods 

ko

n-

ta 

Nr. 

Sā-

kot-

nējā 

vēr-

tība 

aprēķinā-

tais 

nolieto-

jums un 

vērtības 

samazinā-

jums 
sum

ma 

nākamo 

periodu 

ieņēmumi 

kon-

ta 

Nr. 

sum

ma 

kon-

ta 

Nr. 

sum

ma 

kon-

ta 

Nr. 

sum

ma 

kon-

ta 

Nr. 

sum

ma 

"X" 

iestādes 

nosau-

kums 

"Y" 

iestā-

des 

nosau-

kums 

A B C 1 D 2 3 E 4 F G H 5 I 6 7 J 8 K L 

                    

                    

                    

Ko-

pā 
x x     x  x x x     x    
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Persona, kas atbildīga par informāciju: Persona, kas atbildīga par informāciju: 

Vārds, uzvārds Vārds, uzvārds 

Tālrunis Tālrunis 

E-pasts E-pasts 

Aizpildīšanas apraksts (ailes): 

 par bez atlīdzības nodotajiem aktīviem vai saņemtajiem pasīviem "X" iestāde aizpilda: 

A līdz E un K; 

1. līdz 4.; 

 par bez atlīdzības saņemtajiem aktīviem vai nodotajiem pasīviem "Y" iestāde aizpilda: 

F līdz J un L; 

5. līdz 8.; 

 sadaļā "8.grupas konti" norāda: 

A un F – konta numurs atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta iestāžu grāmatvedības jomā; 

B un G – izdevumu vai ieņēmumu kodu, kas piemērots darījumam, atbilstoši normatīvajiem aktiem 

budžeta ieņēmumu vai izdevumu klasifikācijas jomā;  

 sadaļā "aktīvu/pasīvu konti" norāda: 

C un H – konta numurs aktīvam vai pasīvam, kurā uzskaitīts atbilstošais aktīvs vai pasīvs, atbilstoši 

normatīvajiem aktiem budžeta iestāžu grāmatvedības jomā; 

1 un 5 – nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu vai krājumu sākotnējā vērtība; 

 ailē "aprēķinātais nolietojums un vērtības samazinājums" – nemateriālo ieguldījumu, 

pamatlīdzekļu vai krājumu aprēķināto nolietojumu (amortizāciju), norādot konta numuru un 

summu; (Budžeta iestāde, bez atlīdzības nododot aktīvu citai budžeta iestādei, izslēdz 

  uzkrāto vērtības samazinājumu un atzīst pārējos ieņēmumus no aktīvu vērtības 

samazinājuma norakstīšanas (MK 87 346.p) 

2 un 6 – 

 nemateriālajiem ieguldījumiem, pamatlīdzekļiem, krājumiem – atlikušo vērtību; 

 citiem aktīvu un pasīvu kontiem – uzskaites vērtību, kurā nodots vai saņemts aktīva vai 

pasīva postenis; 

 ailē "nākamo periodu ieņēmumi" – norāda informatīvi to nākamo periodu ieņēmumu 

daļu, kas attiecas uz konkrēto aktīva kontu (šeit neuzrāda saistību nodošanu); 

K un L – informācija, kas nepieciešama datu precīzākai izpratnei, piemēram, darījuma apraksts, 

pamatojošie dokumenti (datums, numurs, summa); 

 sadaļā "Persona, kas atbildīga par informāciju" norāda tās atbildīgās personas vārdu, 

uzvārdu un kontaktinformāciju, kura var sniegt informāciju par norādītajiem datiem; 

Salīdzināšanas izziņā uzrādītie konti, kodi un summas savstarpēji atbilst iestādēs, kas veic salīdzināšanu. 

Ekonomiskās klasifikācijas kodi atbilst viens otram atbilstoši Finanšu ministrijas mājaslapā internetā 

publicētajai transfertu kodu savstarpējās atbilstības tabulai. Iestāde, kura nodod aktīvu vai pasīvu bez 

atlīdzības, ir atbildīga par pareizu kontu un kodu piemērošanu. 

B un G ailēs uzrādīto kontu savstarpējai atbilstībai izņēmums, kas noteikts (MK 87 350.p.) – ja budžeta 

iestāde saņem bez atlīdzības krājumus no budžeta iestādes, kura šos krājumus uzskaitījusi kontu grupā 

"2170 Speciālais militārais inventārs un speciālā militārā inventāra izveidošana", tā aktīva vērtību atzīst 

ekonomiskajai būtībai atbilstošā uzskaites kategorijā.  

https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/valsts_budzets/metodika/normativais_regulejums_un_veidlapas/budzeta_klasifikacijas/
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1.piemērs – 8_SAL un 2_BEZ salīdzināšanas izziņām ar Sabiedrības integrācijas fondu par atbalsta 

komplektiem 

8_SAL Akts par savstarpējo atlikumu salīdzināšanu starp vispārējās valdības sektora partneriem 

Sabiedrības integrācijas fonds …………... novads 

Konta Nr. 

Debets 

Konta Nr. 

Kredīts 

(summa (0.00)) (summa (0.00)) 

A 1 B 2 

2431 1206.33  5931 1263.33 

    

Paskaidrojums Paskaidrojums 

Prasības par atbalsta komplektu atlikumiem pārskata perioda 

beigās. 
 Saistības par neizsniegtajiem atbalsta komplektu atlikumiem 

2.piemērs – 2_BEZ salīdzināšanas izziņām par nākamo periodu ieņēmumu informācijas uzrādīšanu 

un saistību nodošanu 

Nododot aktīvu: 

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 

(1) Sākotnējā vērtība: 550 000,00 (5) Sākotnējā vērtība: 550 000,00 

Nolietojums/vērtības samazinājums Nolietojums/vērtības samazinājums 

(D) Konta Nr. (2) Summa (I) Konta Nr. (6) Summa 

1293 123 000,00 1293 123 000,00 

Atlikusī vērtība/uzskaites vērtība Atlikusī vērtība/uzskaites vērtība 

(3) Summa 427 000,00 (7) Summa 427 000,00 

Nākamo periodu ieņēmumi Nākamo periodu ieņēmumi 

(E) Konta Nr. (4) Summa (J) Konta Nr. (8) Summa 

5914 2 000.00 5914 2 000.00 

Paskaidrojums Paskaidrojums 

Informācijai: Nākamo periodu ieņēmumi par dāvināto 

automašīnu 2000 euro apmērā.  
  

  

Norāda 

informatīvi 
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Nododot saistības: 

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 

(1) Sākotnējā vērtība: 15 000,00 (5) Sākotnējā vērtība: 15 000,00 

Nolietojums/vērtības samazinājums Nolietojums/vērtības samazinājums 

(D) Konta Nr. (2) Summa (I) Konta Nr. (6) Summa 

1293 0 1293 0 

Atlikusī vērtība/uzskaites vērtība Atlikusī vērtība/uzskaites vērtība 

(3) Summa 15 000,00 (7) Summa 15 000,00 

Nākamo periodu ieņēmumi Nākamo periodu ieņēmumi 

(E) Konta Nr. (4) Summa (J) Konta Nr. (8) Summa 

        

Paskaidrojums Paskaidrojums 

  
Informācijai: tajā skaitā nākamo periodu ieņēmumi par 

dāvināto automašīnu 2 000 euro apmērā. 
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PIELIKUMI 

1.pielikums “Piemēri darījumu uzrādīšanai” 

1.piemērs – Likvidētās vai reorganizētās iestādes darījumi un to uzrādīšana (Bilance, PK, 

FD). 

2020. gadā tiek reorganizēta budžeta iestāde. Reorganizējamā iestāde nodod aktīvus un pasīvus bez 

atlīdzības citai budžeta iestādei. Cita budžeta iestāde, saņem bez atlīdzības reorganizētās iestādes aktīvus 

un pasīvus.  

 

 

Iestādes, kuru reorganizē, finanšu pārskati: 

 

Bilance 

 

Konta 

Nr. 

Posteņa nosaukums 
Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

AKTĪVS 

A B 1 2 

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 0 457 622 

1200 Pamatlīdzekļi 0 457 622 

I. BILANCE (1000+2000) 0 457 622 

       

Konta 

Nr. 

Posteņa nosaukums 
Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

PASĪVS 

A B 1 2 

3000 Pašu kapitāls 0 42 769 

3500 Budžeta izpildes rezultāti 0 42 769 

3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 0 65 718 

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 0 -22 949 

5000 Saistības 0 414 853 

I BILANCE (3000+4000+5000) 0 457 622 

 

Grāmatojums, pārskata gada budžeta izpildes rezultāta pārvietošanai: 

D 3510 

K 3520 

Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 

Pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 
 22 949 euro 

Grāmatojums, bezatlīdzībā nododot pamatlīdzekļus un izslēdzot nolietojumu: 

D 8420 

K 12xx 

 

D 12xx 

K 8420 

Izdevumi no saņemtām un nodotām vērtībām bez atlīdzības 

Pamatlīdzekļi 

 

Pamatlīdzekļu nolietojums 

Izdevumi no saņemtām un nodotām vērtībām bez atlīdzības 

557 622 euro 

 

100 000 euro 
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Grāmatojums, bezatlīdzībā nododot saistības: 

D 5xxx 

K 8410 

Saistības 

Ieņēmumi no saņemtām un nodotām vērtībām bez atlīdzības  
414 853 euro 

 

Grāmatojums, operāciju kontu slēgšanai: 

D 8410 

K 3520 

 

D 3520 

K 8420 

Ieņēmumi no saņemtām un nodotām vērtībām bez atlīdzības 

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 

 

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 

Izdevumi no saņemtām un nodotām vērtībām bez atlīdzības  

414 853 euro 

 

457 622 euro 

Grāmatojums, iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāta slēgumam (MK.87 353.p.) 

D 3510 

K 3520 

Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 

Pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 
42 769 euro 

 

PK 

Kods Periods Apraksts 

Pašu kapitāls 

rezerves budžeta izpildes rezultāts 

 

pavisam 

finanšu 

instrumen

-tu 

patiesās 

vērtības 

rezerve 

pārējās 

rezerves 

kopā  

(1. + 2.) 

iepriekšē-

jo 

pārskata 

gadu 

budžeta 

izpildes 

rezultāts 

pārskata 

gada 

budžeta 

izpildes 

rezultāts 

kopā  

(4. + 5.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 

301 

Iepriekšējai

s pārskata 

periods 

Iepriekšējā pārskata 

perioda sākumā  

 

0 

 

0 

 

0 

 

65 718 

 

-22 949 

 

42 769 

 

42 769 

312 kļūdu labojumi  0 0 0  0 0 0 0 

313 

Iepriekšējā pārskata 

perioda sākumā ar kļūdu 

labojumu 

 

0 

 

0 

 

0 

 

65 718 

 

-22 949 

 

42 769 

 

42 769 

314 palielinājums  0 0 0 0 0 0 0 

315 samazinājums  0 0 0 0 0 0 0 

316 pārvietošana starp 3000 0 0 0 0 0 0 0 

317 
reorganizācija/likvidācij

a 

0 0 0 0 0 0 0 

302 

 

Iepriekšējā pārskata 

perioda beigās/pārskata 

perioda sākumā 

 

0 

 

0 

 

0 

 

65 718 

 

-22 949 

 

42 769 

 

42 769 

322 

Pārskata 

periods 

kļūdu labojumi  0 0  0 0 0 0 0 

324 palielinājums  0 0 0 0 0 0 0 

325 samazinājums 0 0 0 0 -42 769 -42 769 -42 769 

326 pārvietošana starp 3000 0 0 0 -22 949 22 949 0 0 

327 
reorganizācija/likvidācij

a 

0 0 0 -42 769  42 769 0 0 

303 Pārskata perioda beigās 0 0 0 0 0 0 0 
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FD 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai 

darījuma apraksts 

Visaptve-

rošās 

piezīmes 

numurs 

Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata periodā 

izpilde 

t. sk. 

iepriekšējo 

periodu 

nebūtiskās 

kļūda(+,–) 

izpilde 

klasifi-

kācijas 

maiņa  

(+,–) 

būtisku 

kļūdu 

labojumi 

pārskata 

gadā 

kopā (3. + 

4. + 5.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 

A1 Ieņēmumi (A11 līdz 

A19 rindas summa) 

 414 853      

A15* Transferti  414 853       

A2 Izdevumi (A21 līdz 

A31 rindas summa) 

 457 622      

A29* Transferti  457 622      

REZ Budžeta izpildes 

rezultāts (A + N1 + 

N2) 

 -42 769      

*t.sk. izdevumi no bez atlīdzības nodotiem aktīviem un ieņēmumi no bez atlīdzības nodotām saistībām 

vispārējās valdības sektora partneriem 

 

 

Iestādes, kas pārņem reorganizētās iestādes aktīvus un saistības, darījumi un to uzrādīšana: 

Bilance 

Konta 

Nr. 

Posteņa nosaukums 
Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

AKTĪVS 

A B 1 2 

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 457 622 0 

1200 Pamatlīdzekļi 457 622 0 

I. BILANCE (1000+2000) 457 622 0 

       

Konta 

Nr. 

Posteņa nosaukums 
Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

PASĪVS 

A B 1 2 

3000 Pašu kapitāls 42 769 0 

3500 Budžeta izpildes rezultāti 42 769 0 

3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 42 769 0 

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 0 0 

5000 Saistības 414 853 0 

I BILANCE (3000+4000+5000) 457 622 0 

 

Grāmatojumi, bez atlīdzības saņemot pamatlīdzekļus, iegrāmatojot nolietojumu: 

D 12xx 

K 8410 

 

Pamatlīdzekļi 

Ieņēmumi no saņemtām un nodotām vērtībām bez atlīdzības 

 

557 622 euro 

 



 

VADLĪNIJAS 2023.gada pārskatam      250 

D 8410 

K 12xx 

 

Ieņēmumi no saņemtām un nodotām vērtībām bez atlīdzības 

Pamatlīdzekļu nolietojums 

 

100 000 euro 

Grāmatojums, bez atlīdzības saņemot saistības: 

D 8420 

K 5xxx 

 

Izdevumi no saņemtām un nodotām vērtībām bez atlīdzības 

Saistības 

 

414 853 euro 

Grāmatojumi, operāciju kontu slēgšanai: 

D 8410 

K 3520 

 

D 3520 

K 8420 

Ieņēmumi no saņemtām un nodotām vērtībām bez atlīdzības 

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 

 

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 

Izdevumi no saņemtām un nodotām vērtībām bez atlīdzības 

 

 

457 622 euro 

 

 

414 853 euro 

Grāmatojums, iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultātam (MK 87 353.p.): 

D 3520 

K 3510 

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 

Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 

 

 42 769 euro 

 

PK 

Kods Periods Apraksts 

Pašu kapitāls 

rezerves budžeta izpildes rezultāts 

 

pavisam 

finanšu 

instrumen

-tu 

patiesās 

vērtības 

rezerve 

pārējās 

rezerves 

kopā  

(1. + 2.) 

iepriekšē-

jo 

pārskata 

gadu 

budžeta 

izpildes 

rezultāts 

pārskata 

gada 

budžeta 

izpildes 

rezultāts 

kopā  

(4. + 5.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 

301 

Iepriekšējai

s pārskata 

periods 

Iepriekšējā pārskata 

perioda sākumā  

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

312 kļūdu labojumi  0 0 0  0 0 0 0 

313 

Iepriekšējā pārskata 

perioda sākumā ar kļūdu 

labojumu 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

314 palielinājums  0 0 0 0 0 0 0 

315 samazinājums  0 0 0 0 0 0 0 

316 pārvietošana starp 3000 0 0 0 0 0 0 0 

317 
reorganizācija/likvidācij

a 

0 0 0 0 0 0 0 

302 

 

Iepriekšējā pārskata 

perioda beigās/pārskata 

perioda sākumā 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

322 

Pārskata 

periods 

kļūdu labojumi  0 0  0 0 0 0 0 

324 palielinājums  0 0 0 0 42 769 42 769 42 769 

325 samazinājums 0 0 0 0 0 0 0 

326 pārvietošana starp 3000 0 0 0 0 0 0 0 

327 
reorganizācija/likvidācij

a 

0 0 0 42 769  -42 769 0 0 
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PK 

Kods Periods Apraksts 

Pašu kapitāls 

rezerves budžeta izpildes rezultāts 

 

pavisam 

finanšu 

instrumen

-tu 

patiesās 

vērtības 

rezerve 

pārējās 

rezerves 

kopā  

(1. + 2.) 

iepriekšē-

jo 

pārskata 

gadu 

budžeta 

izpildes 

rezultāts 

pārskata 

gada 

budžeta 

izpildes 

rezultāts 

kopā  

(4. + 5.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 

303 Pārskata perioda beigās 0 0 0 42 769 0 42 769 42 769 

 

FD 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai 

darījuma apraksts 

Visaptve-

rošās 

piezīmes 

numurs 

Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata periodā 

izpilde 

t. sk. 

iepriekšējo 

periodu 

nebūtiskās 

kļūda(+,–) 

izpilde 

klasifi-

kācijas 

maiņa (+,–) 

būtisku 

kļūdu 

labojumi 

pārskata 

gadā 

kopā (3. + 

4. + 5.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 

A1 Ieņēmumi (A11 līdz 

A19 rindas summa) 

 457 622      

A15 Transferti* 

 

 457 622      

A2 Izdevumi (A21 līdz 

A31 rindas summa) 

 414 853      

A29 Transferti* 

 

 414 853      

REZ Budžeta izpildes 

rezultāts (A + N1 + 

N2) 

 42 769      

* t.sk. ieņēmumi no bez atlīdzības saņemtiem aktīviem un izdevumi no bez atlīdzības saņemtām saistībām 

vispārējās valdības sektora partneriem 

 

2.piemērs – Būtiskas iepriekšējā pārskata perioda kļūdas uzrādīšana (PK, Bilance, 2.pielikums, 

1.2.IZMK un V12.INFO). 

2.1. Sagatavojot pārskatu par 2020. gadu, budžeta iestāde saņem rēķinu par komunālajiem pakalpojumiem, 

kas izrakstīts 2019. gada 11. martā un attiecas uz 2019. gada februāri. Rēķins iepriekš netika iegrāmatots 

un attiecīgi izdevumi netika atzīti, samaksa par rēķinu tika veikta 2021.gadā. Rēķina summa 17 000 euro. 

Budžeta iestādes noteiktais būtiskuma līmenis 15 000 euro. 

Grāmatojums kļūdu labojumam: 

D 3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 

K 5311 Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

17 000 euro 

 

2.2. Sagatavojot pārskatu par 2020. gadu konstatēts, ka 2019. gada pārskatā nav uzskaitīta saimniecības 

ēka, kas saņemta bez atlīdzības no citas iestādes. Saskaņā ar pieņemšanas nodošanas aktu ēkas sākotnējo 

vērtību 120 000 euro nepieciešams atzīt kontā 1212 “Nedzīvojamās ēkas” un uzkrāto nolietojumu 30 000 

euro uz 2019.gada beigām, aprēķinātais nolietojums 2020.gadā 10 000 euro kontā 1291 “Būvju uzkrātais 

nolietojums”. Budžeta iestādes noteiktais būtiskuma līmenis 50 000 euro. 
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Grāmatojums kļūdu labojumam:  

D 1212 Nedzīvojamās ēkas 

K 3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 
120 000 euro 

 

D 3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 

K 1291 Būvju uzkrātais nolietojums 

30 000 euro 

 

D 7XXX Pamatdarbības izdevumi 

K 1291 Būvju uzkrātais nolietojums 

10 000 euro 

Gada pārskatā uz gada sākumu norāda neto vērtībā 90 000 euro (120 000 – 30 000).  

* Kļūdas labojumu iegrāmato atbilstošajā bilances aktīva vai pasīva kontā un iepriekšējo gadu budžeta 

izpildes rezultātā tādā apmērā, kas attiecas uz iepriekšējiem pārskata gadiem. Korekcijas analītiski nodala 

pa attiecīgajiem pārskata gadiem. Būtiskus iepriekšējo pārskata periodu kļūdu labojumus uzrāda tā, it kā 

kļūda nebūtu pieļauta, pārskatos koriģējot iepriekšējā pārskata gada salīdzināmos datus. 

Iepriekšējā pārskata perioda būtiskas kļūdas labojumus grāmato pārskata gadā kontā 3510 ”Iepriekšējo 

pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts” un pašu kapitāla izmaiņu pārskatā uzrāda kā iepriekšējā pārskata 

perioda salīdzināmo datu korekciju 5.ailē “Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts” iepriekšējā pārskata 

perioda kļūdu (n-1) uzrāda rindās 314 līdz 317, bet iepriekšējo pārskata periodu kļūdas (>n-1) uzrāda 

rindā 312. 

 

 

PK (2020)  

Kods Periods Apraksts 

Pašu kapitāls 

rezerves budžeta izpildes rezultāts 

pavisam 

finanšu 

instrumen

-tu 

patiesās 

vērtības 

rezerve 

pārējās 

rezerves 

kopā  

(1. + 

2.) 

iepriekšē-

jo 

pārskata 

gadu 

budžeta 

izpildes 

rezultāts 

pārskata 

gada 

budžeta 

izpildes 

rezultāts 

kopā  

(4. + 5.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 

301 

Iepriekšējai

s pārskata 

periods 

(2019) 

Iepriekšējā pārskata 

perioda sākumā  

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

312 kļūdu labojumi  0 0 0  0 90 000 90 000 90 000 

313 

Iepriekšējā pārskata 

perioda sākumā ar kļūdu 

labojumu 

 

0 

 

0 

 

0 

0  

90 000 

 

90 000 

 

90 000 

314 palielinājums  0 0 0     

315 samazinājums  0 0 0  -17 000 -17 000 -17 000 

316 pārvietošana starp 3000 0 0 0 90 000 -90 000 0 0 

317 
reorganizācija/likvidācij

a 

0 0 0 0 0 0 0 

302 

 

Iepriekšējā pārskata 

perioda beigās/pārskata 

perioda sākumā 

 

0 

 

0 

 

0 

 

90 000 

 

-17 000 

 

73 000  

 

73 000  

322 

Pārskata 

periods 

(2020) 

kļūdu labojumi  0 0  0 0  0 0 0  

324 palielinājums  0 0 0 0 0 0 0 

325 samazinājums 0 0 0 0 -10 000 -10 000 -10 000 

326 pārvietošana starp 3000 0 0 0 -17 000 17 000 0 0 
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PK (2020)  

Kods Periods Apraksts 

Pašu kapitāls 

rezerves budžeta izpildes rezultāts 

pavisam 

finanšu 

instrumen

-tu 

patiesās 

vērtības 

rezerve 

pārējās 

rezerves 

kopā  

(1. + 

2.) 

iepriekšē-

jo 

pārskata 

gadu 

budžeta 

izpildes 

rezultāts 

pārskata 

gada 

budžeta 

izpildes 

rezultāts 

kopā  

(4. + 5.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 

327 
reorganizācija/likvidācij

a 

0 0 0 0 0 0 0 

303 Pārskata perioda beigās 0 0 0 73 000 -10 000 63 000 63 000 

 

Bilance 

 2020 2019 

Konta 

Nr. 

Posteņa nosaukums Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata perioda 

sākumā  

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā  AKTĪVS 

A B 1 2   

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 80 000 90 000 0 0 

1200 Pamatlīdzekļi 80 000 90 000 0 0 

1210 Zeme un būves 80 000 90 000 0 0 

I BILANCE (1000+2000) 80 000  90 000 0 0 

 

 2020 2019 

Konta 

Nr. 

Posteņa nosaukums 
Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā PASĪVS 

A B 1 2   

3000 Pašu kapitāls 63 000 73 000 0 0 

3500 Budžeta izpildes rezultāti 63 000 73 000 0 0 

3510 
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta 

izpildes rezultāts 
73 000 90 000 

0 0 

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts -10 000 -17 000  0 0 

5000 Saistības 17 000 17 000 0 0 

5300 
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 
17 000 17 000 

0 0 

I BILANCE (3000+4000+5000) 80 000 90 000 0 0 
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FD (2020) 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai 

darījuma apraksts 

Visaptve-

rošās 

piezīmes 

numurs 

Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata periodā 

izpilde 

t. sk. 

iepriekšējo 

periodu 

nebūtiskās 

kļūda(+,–) 

izpilde 
klasifikācijas 

maiņa (+,–) 

būtisku 

kļūdu 

labojumi 

pārskata 

gadā 

kopā (3. + 

4. + 5.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 

A2 Izdevumi (A21 līdz 

A31 rindas summa) 

 10 000    17 000 17 000 

A24 Pakalpojumi      17 000 17 000 

A30 Nolietojuma un 

amortizācijas izmaksas 

 10 000      

REZ Budžeta izpildes 

rezultāts (A + N1 + 

N2) 

 -10 000    -17 000 -17 000 
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Finanšu pārskata posteņu skaidrojums 

 

2.pielikums 

 2020 2019 

Kods Konta un institucionālā sektora nosaukums 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata perioda sākumā 
Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

A B 1 2 1 2 

5300 
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 
17 000 17 000 

 

0 

 

0 

5310 
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 
17 000 17 000 

 

0 

 

0 

5311 
Saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 
17 000 17 000 

 

0 

 

0 

 

 
   

  

      

1.2. IZMK (2019) 

Konta 

numurs 
Konta nosaukums 

Pārskata periodā (2019) 

sākotnējā vērtība/ 

pārskata perioda 

beigās 

nolietojums/ pārskata 

perioda beigās 
atlikusī vērtība 

A B 1 6 16 

1200 Pamatlīdzekļi 0 0 0 

1210 Zeme un ēkas 0 0 0 

1212 Nedzīvojamās ēkas 0 0 0 

     

     

1.2. IZMK (2020) 

Konta 

numurs 
Konta nosaukums 

Iepriekšējā pārskata periodā (2019) Pārskata periodā (2020) 

sākotnējā vērtība/ 

pārskata perioda 

sākumā 

nolietojums/ 

pārskata perioda 

sākumā 

atlikusī 

vērtība 

sākotnējā 

vērtība/ 

pārskata 

perioda beigās 

nolietojums/ 

pārskata 

perioda 

beigās 

atlikusī 

vērtība 

A B 1 6 16 21 26 32 

1200 Pamatlīdzekļi 120 000 -30 000 90 000 120 000 -40 000 80 000 

1210 Zeme un ēkas 120 000 -30 000 90 000 120 000 -40 000 80 000 

1212 Nedzīvojamās ēkas 120 000 -30 000 90 000 120 000 -40 000 80 000 
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V12.INFO (2020) 

Bilance 

Kon-

ta Nr. 
Nosaukums 

Pār-

skata 

perio-

da 

sāku-

mā 

(pirms 

kļūdu 

norā-

dīša-

nas) 

Iepriekšējo 

pārskata periodu 

kļūda (>n-1) 

Iepriekšējā 

pārskata perioda 

kļūda (n-1) 

Norādī

-šanas 

un 

klasifi-

kācijas 

maiņa  

(+,-) 

Pārska-

ta 

perioda 

sākumā 

(ar 

kļūdu 

norādī-

šanu) 

(1. + 2. 

+ 3. 

+ 4. 

+ 5. 

+ 6) 

Kļūdu labojuma, 

posteņu norādī-

šanas un klasifi-

kācijas maiņas 

apraksts 

palielinā-

jums 

 (+) 

sama

zinā-

jums 

(-) 

palieli-

nājums 

 (+) 

sama-

zinā-

jums 

 (-) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 C 

5310 

Īstermiņa 

saistības pret 

piegādātā-

jiem un 

darbuzņēmē-

jiem 

 

0 – – 17 000 – – 17 000 

Atzītas saistības, 

kas attiecas uz 

iepriekšējo 

periodu  

5311 

Saistības 

pret 

piegādātā-

jiem un 

darbuzņēmē-

jiem  

x 0 0 17 000 0 0 x 

Atzītas saistība, 

kas attiecas uz 

iepriekšējo 

periodu 

1210 

Atpūtai un 

izklaidei 

izmantojamā 

zeme 

0 0 0 90 000 0 0 90 000 x 

1212 

Nedzīvoja-

mās ēkas 

 

x 0 0 

90 000 

(120 00

-

30 000) 

0 0 x 

Atzīts aktīvs, kas 

attiecas uz 

iepriekšējo 

periodu 120 000 

un uzkrātais 

nolietojums 30 000 

3510 

Iepriekšējo 

pārskata 

gadu budžeta 

izpildes 

rezultāts 

 

0 0 0  90 000 
-17 

000 
0 73 000 x 

3. piemērs – Iepriekšējā pārskata perioda prasības atmaksa valsts budžetam (NP, FD). 

Valsts budžeta iestāde saņem prasības atmaksu (transferts) no citas valsts budžeta iestādes, kas veidojās 

iepriekšējā pārskata periodā no valsts budžeta iestādes 27 000 euro. 

 

Grāmatojums, iepriekšējā pārskata periodā budžeta iestādei pārskaitot transfertus: 

D – 2432 Pārējie transferti 

K – 26XX Naudas līdzekļi 

x 

EKK 7139 

S130122 

S130122 

100 000 euro 
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Grāmatojums, saņemot neizlietotos finanšu līdzekļus par iepriekšējo pārskata periodu:  

D – 26XX Naudas līdzekļi 

K – 2432 Pārējie transferti 

EKK 18.1.3.9. 

x 

S130122 

S130122 

27 000 euro 

 

 

Grāmatojums, vienlaicīgi ar naudas saņemšanu dzēšot prasības un atzīstot saistības pret budžetu: 

D – 8690 Pārējie izdevumi 

K – 5815 Saistības pret budžetu 

EKK 7500 

x 

S130190 

S130190 

27 000 euro 

 
 

Grāmatojums, veikts pārskaitījums valsts budžetam: 

D – 5815 Saistības pret budžetu 

K – 26xx Naudas līdzekļi 

x 

 EKK 18.1.3.9. 

S130190 

S130190 

27 000 euro 

 

 

Valsts budžeta iestādes finanšu pārskats: 

NP 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai 

darījuma apraksts 

 Pārskata 

periods  

A B 1 

A15* Transferti 0 

A15. S130122 

Citas ministrijas vai 

centrālās valsts 

iestādes padotības 

iestādes (izņemot no 

valsts budžeta daļēji 

finansētas atvasinātas 

publiskas personas, 

budžeta nefinansētas 

iestādes, publiskos 

nodibinājumus 

27 000 

A15.S130190 Valsts budžets -27 000 

* Atšķirība ar FD pārskatu rodas, jo budžeta iestāde 

samazināja iepriekšejā pārskata periodā veikto avansa 

maksājumu un pārskata periodā ieņēmumus neatzīst. 

 

FD 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums 

vai darījuma apraksts 

Pārskata periodā 

izpilde 

A B 1 

A15 Transferti 27 000 

A13.S130190 Valsts budžets 27 000 
 

4.piemērs – Par klienta un budžeta iestāžu savstarpējo darījumu (NP, FD). 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), pamatojoties uz personas iesniegumu, pārskaita pensiju 

300 euro apmērā pašvaldības sociālās aprūpes centram (turpmāk - SAC) izmaksai klientam (pensijas 

vecumu sasniegusi persona). SAC sniedz klientam pakalpojumus 690 euro apmērā. SAC saskaņā ar 

vienošanos ar klientu no saņemtās pensijas ietur maksu 85% apmērā (255 euro) par klientam sniegtajiem 

pakalpojumiem, atlikušo summu 15% apmērā (45 euro) izmaksā klientam. Pašvaldība nodrošina SAC 

klienta izmantoto pakalpojumu atlikušo apmaksu 435 euro apmērā atbilstoši līgumam par pakalpojuma 

apmaksu. Pakalpojuma apmaksu nodrošina tā pašvaldība, kuras teritorijā klients reģistrējis savu dzīvesvietu 

un kura ir pieņēmusi lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību. 

Grāmatojums, SAC aprēķinot ieņēmumus par personai sniegtajiem pakalpojumiem pārskata periodā: 

D – 2311 Prasības pret pircējiem un 

pasūtītājiem 

K – 6XXX Pamatdarbības ieņēmumi 

x 

EKK 21.3.9.1. 

x 

S140000 

255 euro 

D – 2399 Pārējās prasības 

K – 6XXX Pamatdarbības ieņēmumi 

x 

EKK 19.5.6.0. 

x 

S130322 

435 euro 
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Grāmatojums, SAC saņemot personas pensiju no VSAA, atzīstot naudas līdzekļus un saistības pret 

personu: 

D – 2600 Naudas līdzekļi* 

K – 5818 Saistības par pensiju un pabalstu 

norēķinu atlikumiem izmaksu iestādēs 

x 

EKK 21.3.9.1. 

x 

S140000 

300 euro 

*Šo darījumu neiekļauj ePārskatu salīdzināšanās. 

Grāmatojums, SAC ietur no saņemtās pensijas maksu par sniegtajiem pakalpojumiem: 

D – 5818 Saistības par pensiju un pabalstu 

norēķinu atlikumiem izmaksu iestādēs 

K – 2311 Prasības pret pircējiem un 

pasūtītājiem 

 

 

x 

 

S140000 

255 euro 

 

Grāmatojums, veicot pensijas izmaksu personai, samazina saistības:  

D – 5818 Saistības par pensiju un 

pabalstu norēķinu atlikumiem izmaksu 

iestādēs 

K – 26XX Naudas līdzekļi 

 

EKK 21.3.9.1. 

x 

 

S140000 

x 

 

45 euro 

 

Grāmatojums, saņemot transferta maksājumu no pašvaldības, SAC samazina prasības pret pašvaldību:  

D – 26XX Naudas līdzekļi* 

K – 2399 Pārējās prasības 

EKK 19.5.6.0. 

x 

S130322 

x 

 

435 euro 

*Šo darījumu salīdzina ePārskatos. 

Pašvaldības sociālās aprūpes centra finanšu pārskats: 

NP 

Kods/ 

piezīmes numurs 

Posteņa nosaukums 

vai darījuma apraksts 

 Pārskata 

periods  

A B 1 

A13 
Maksas pakalpojumi 

un citi pašu ieņēmumi 
255 

A13.SPAR Pārējie sektori 255 

A15 Transferti 435 

A13.S130322 Cita pašvaldība 435 

 

FD 

Kods/ 

piezīmes numurs 

Posteņa nosaukums 

vai darījuma apraksts 

Pārskata 

perioda 

izpilde 

A B 1 

A13 

Maksas pakalpojumi 

un citi pašu 

ieņēmumi 

255 

A13.SPAR Pārējie sektori 255 

A15 Transferti 435 

A13.S130322 Cita pašvaldība 435 

 

Piezīme: Ja SAC ir Labklājības ministrijas padotības iestāde, tad Labklājības ministrija veic konsolidāciju 

NP pārskatā.  
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5.piemērs – Par pašvaldības nodevām, kuras atbilstoši normatīvajiem aktiem iemaksājamas 

valsts budžetā (NP, FD). 

Pārskata gadā pašvaldība saņem maksu par rūpniecisko zveju no darījuma personas 100 euro apmērā. 

Pārskata gada laikā pašvaldība atbilstoši normatīvajiem aktiem 30 % no šādiem ieņēmumiem pārskaita 

valsts budžetā.  

Grāmatojums, saņemot maksu par rūpniecisko zveju no darījuma personas: 

D – 26XX Naudas līdzekļi 

K – 6XXX Pamatdarbības ieņēmumi 

x 

EKK 12.2.3.0. 

x 

S110000 

100 euro 

 

Grāmatojums, par 30% samazinot ieņēmumus un atzīstot saistības pret budžetu: 

D – 6XXX Pamatdarbības ieņēmumi 

K – 5815 Saistības pret budžetu 

EKK 12.2.3.0. 

x 

x 

S130190 

 

30 euro 
 

Grāmatojums, veicot pārskaitījumu valsts budžetā: 

D – 5815 Saistības pret budžetu 

K – 26XX Naudas līdzekļi 

x 

EKK 12.2.3.0. 

S130190 

x 

 

30 euro 

 

Pašvaldības finanšu pārskats: 

NP 

Kods/ 

piezīmes numurs 

Posteņa 

nosaukums vai 

darījuma apraksts 

Pārskata 

periods  

A B 1 

A12 
Nenodokļu 

ieņēmumi 
70 

A12.S130190 Valsts budžets -30 

A12.SPAR Pārējie sektori 100 
 

FD 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa 

nosaukums vai 

darījuma apraksts 

Pārskata 

periodā 

izpilde 

A B 1 

A12 
Nenodokļu 

ieņēmumi 
70 

A12.S13019

0 
Valsts budžets -30 

A12.SPAR Pārējie sektori 100 

 

 

6.piemērs – Publiskā sektora pakalpojuma sniegšana privātpersonai (NP, FD). 

6.1. Privātpersona saņēmusi pakalpojumu 150 euro apmērā no budžeta iestādes “A”. Budžeta iestāde “A” 

izraksta rēķinu privātpersonai. Budžeta iestāde “B” pieņem lēmumu piešķirt labumu privātpersonai 150 

euro apmērā un apmaksāt budžeta iestādes “A” izrakstīto rēķinu. Budžeta iestāde “B” veic rēķina apmaksu 

budžeta iestādei “A”.  

6.2. Budžeta iestāde “A” noslēgusi līgumu ar privātpersonu par operatīvo nomu zemei. Līgumā ietverts 

nosacījums par NĪN samaksu. Budžeta iestāde “B” izraksta maksāšanas paziņojumu par NIN privātpersonai 

150 euro apmērā. Maksājumu par NIN budžeta iestādei “B” veic budžeta iestāde “A”.  

Budžeta iestādes “A” un “B” ir padotības iestādes kopīgai budžeta iestādei, kas konsolidē. 

 

Grāmatojums, budžeta iestādei “A” izrakstot rēķinu privātpersonai par pakalpojumu:  

D 23xx Īstermiņa prasības 

K 6xxx Pamatdarbības ieņēmumi 

S140000 

S140000 

150 euro 

150 euro 

Grāmatojums, budžeta iestādei “B” pieņemot lēmumu par labuma piešķiršanu privātpersonai:  

D 7xxx Pamatdarbības izdevumi 

K 5xxx Saistības 

S140000 

S140000 

150 euro 

150 euro 
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Grāmatojums, budžeta iestādei “B” veicot maksājumu budžeta iestādei “A”: 

D 5xxx Saistības 

K 26xx Naudas līdzekļi 

S140000 

EKK 6xxx   S130321* 

150 euro 

150 euro 

Grāmatojums, budžeta iestādei “A” dzēšot prasības privātpersonai: 

D 26xx Naudas līdzekļi 

K 23xx Īstermiņa prasības 

EKK 21.x.x.x.  S130321* 

 S140000 

150 euro 

150 euro 

* naudas līdzekļu plūsmu klasificē sektorā S130321, bet naudas līdzekļu atlikumu šādā sektorā neklasificē 

Iestādes “A” finanšu pārskats: 

NP 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa 

nosaukums vai 

darījuma apraksts 

 Pārskata 

periods  

A B 1 

A13 

Maksas 

pakalpojumi un 

citi pašu 

ieņēmumi 

150 

A13.S130321 

Savas 

pašvaldības 

padotības 

iestādes, izņemot 

speciālās 

ekonomiskās 

zonas, ostu un 

brīvostu 

pārvaldes  

150 

A13.SPAR Pārējie sektori 0 
 

FD 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums 

vai darījuma apraksts 

Pārskat

a 

periodā 

izpilde 

A B 1 

A13 
Maksas pakalpojumi 

un citi pašu ieņēmumi 
150 

A13.S130321 

Savas pašvaldības 

padotības iestādes, 

izņemot speciālās 

ekonomiskās zonas, 

ostu un brīvostu 

pārvaldes 

0 

A13.SPAR Pārējie sektori 150 

 

 

Iestādes “B” finanšu pārskati: 

NP 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa 

nosaukums vai 

darījuma 

apraksts 

 Pārskata 

periods  

A B 1 

A27 

Subsīdijas, 

dotācijas un 

sociālie 

pabalsti, 

kārtējie 

maksājumi 

Eiropas 

Savienības 

budžetā un 

starptautiskā 

sadarbība 

150  

A27.S130321 

Savas 

pašvaldības 

padotības 

iestādes, 

izņemot 

speciālās 

ekonomiskās 

zonas, ostu un 

brīvostu 

pārvaldes 

150 

A27.SPAR Pārējie sektori 0 
 

FD 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa 

nosaukums vai 

darījuma apraksts 

Pārskata 

periodā 

izpilde 

A B 1 

A27 

Subsīdijas, 

dotācijas un 

sociālie pabalsti, 

kārtējie maksājumi 

Eiropas 

Savienības budžetā 

un starptautiskā 

sadarbība 

150 

A27.S130321 

Savas pašvaldības 

padotības iestādes, 

izņemot speciālās 

ekonomiskās 

zonas, ostu un 

brīvostu pārvaldes 

0 

A273.SPAR Pārējie sektori 150 

 

Konosolidācijā izslēdz konta 

26xx kustību 
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Konsolidētais pārskats: 

NP 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa 

nosaukums vai 

darījuma apraksts 

 Pārskata 

periods  

A B 1 

A13 

Maksas 

pakalpojumi un 

citi pašu 

ieņēmumi 

0 

A13.S13032

1 

Savas pašvaldības 

padotības 

iestādes, izņemot 

speciālās 

ekonomiskās 

zonas, ostu un 

brīvostu 

pārvaldes  

0 

A13.SPAR Pārējie sektori 0 

A27 

Subsīdijas, 

dotācijas un 

sociālie pabalsti, 

kārtējie 

maksājumi 

Eiropas 

Savienības 

budžetā un 

starptautiskā 

sadarbība 

0  

A27.S13032

1 

Savas pašvaldības 

padotības 

iestādes, izņemot 

speciālās 

ekonomiskās 

zonas, ostu un 

brīvostu 

pārvaldes 

0 

A27.SPAR Pārējie sektori 0 
 

FD 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums 

vai darījuma 

apraksts 

Pārskata 

periodā 

izpilde 

A B 1 

A13 

Maksas 

pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 

150 

A13.S130321 

Savas pašvaldības 

padotības iestādes, 

izņemot speciālās 

ekonomiskās zonas, 

ostu un brīvostu 

pārvaldes 

0 

A13.SPAR Pārējie sektori 150 

A27 

Subsīdijas, 

dotācijas un 

sociālie pabalsti, 

kārtējie maksājumi 

Eiropas Savienības 

budžetā un 

starptautiskā 

sadarbība 

150 

A27.S130321 

Savas pašvaldības 

padotības iestādes, 

izņemot speciālās 

ekonomiskās zonas, 

ostu un brīvostu 

pārvaldes 

0 

A27.SPAR Pārējie sektori 150 
 

 

Konsolidētajā pārskatā: 

 NP pārskatā konsolidāciju veic, izslēdzot savstarpējos darījumus sektorā A13.S130321 

“Savas pašvaldības padotības iestādes, izņemot speciālās ekonomiskās zonas, ostu un 

brīvostu pārvaldes”; 

 FD pārskatā konsolidāciju neveic, jo nerodas savstarpējie darījumi starp iestādēm “A” un 

“B”. 

 

 

7.piemērs – Krājumu pārdošana starp vienas konsolidējošās iestādes divām padotības iestādēm 

(NP, FD). 

Savstarpējais darījums viena saimnieciskā gada ietvaros starp vienas konsolidējošās iestādes divām 

padotības iestādēm, kur viena iestāde pārdod krājumus 150 euro apmērā otrai iestādei.  

 

Iestāde, kas pārdod krājumus: 

Grāmatojums, krājumu pārdošanas dienā norakstot krājumu vērtību: 
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D 8612 Izdevumi no nefinanšu aktīvu atsavināšanas 

K 21xx Krājumi 

 Sxxxxxx* 

Sxxxxxx* 
100 euro 

Grāmatojums, atzīstot prasības no krājumu pārdošanas krājumu pārdošanas vērtībā un ieņēmumus: 

D 2311 Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 

K 8510 Ieņēmumi no atsavināšanai paredzēto 

nefinanšu aktīvu pārdošanas 

S130321 

 

S130321 

 

150 euro 

 

Grāmatojums, saņemot naudas līdzekļus:  

D 26xx Naudas līdzekļi 

K 2311 Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 

S130321 

S130321 
150 euro 

Iestāde, kas pērk krājumus: 

Grāmatojums, saņemot krājumus:  

D 21xx Krājumi 

K 5311 Saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 

S130321 

S130321 
150 euro 

Grāmatojums, veicot saistību apmaksu: 

D 5311 Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

K 26xx Naudas līdzekļi  

S130321 

S130321 
150 euro 

Grāmatojums, budžeta iestādei izsniedzot krājumus lietošanā vai fiziski izlietojot, izslēdzot krājumu 

vērtību: 

D 7xxx Pamatdarbības izdevumi  

K 21xx Krājumi 

Sxxxxxx* 

x 
150 euro 

* nav identificējams darījuma partnera sektors pārskatā norāda sektoru PAR 

 

Uzrādīšana pārskatos 

Iestāde, kas pārdod krājumus: 

FD 

Kods/ 

piezīmes numurs 

Posteņa nosaukums 

vai darījuma 

apraksts 

Pārskata 

periodā 

izpilde 

A B 1 

 Ieņēmumi 150 

A12 
Nenodoklu 

ieņēmumi 
150 

A12.S130321 

Savas pašvaldības 

padotības iestādes, 

izņemot speciālās 

ekonomiskās zonas, 

ostu un brīvostu 

pārvaldes  

150 

 Izdevumi 100 

A25 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, 

preces, biroja 

preces un 

inventārs, 

periodika 

100 

A25.SPAR Pārējie sektori 100 

 NP 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums 

vai darījuma apraksts 

 Pārskata 

periods  

A B 1 

A12 Nenodoklu ieņēmumi 150 

A12.S130321 

Savas pašvaldības 

padotības iestādes, 

izņemot speciālās 

ekonomiskās zonas, 

ostu un brīvostu 

pārvaldes 

150 
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Bilance 

Konta Nr. Posteņa nosaukums Pārskata perioda 

beigās 

Pārskata perioda 

sākumā  AKTĪVS 

2000 Apgrozāmie līdzekļi 150 100 

2300 Krājumi 0 100 

2600  Naudas līdzekļi 150 0 

I. BILANCE (1000+2000) 150 100 

  

Konta Nr. Posteņa nosaukums Pārskata perioda 

beigās 

Pārskata perioda 

sākumā  PASĪVS 

3000 Pašu kapitāls 150 100 

3510 Iepriekšēja gada izpildes rezultāts 100 0 

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts (150-100)=50 100 

I BILANCE (3000+4000+5000) 150 100 

 

Iestāde, kas pērk krājumus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FD 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai darījuma 

apraksts 

Pārskata 

periodā 

izpilde 

A B 1 

A25 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces, biroja 

preces, inventārs 

150 

A25.SPAR Pārējie sektori 150 

NP 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai 

darījuma apraksts 

 

Pārskata 

periods  

A B 1 

A25 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces, 

biroja preces, inventārs 

150 

A25.S130321 

Savas pašvaldības 

padotības iestādes, izņemot 

speciālās ekonomiskās 

zonas, ostu un brīvostu 

pārvaldes  

150 

Bilance 

Konta Nr. Posteņa nosaukums 
Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākums 

 AKTĪVS 

2000 Apgrozāmie līdzekļi 0 150 

2100  Krājumi 0 0 

2600 Nauda  150 

I. BILANCE (1000+2000) 0 150 

  

Konta Nr. Posteņa nosaukums 
Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākums 

 PASĪVS 

3000 Pašu kapitāls 0 150 

3510 Iepriekšēja gada budžeta izpildes rezultāts 150  

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts -150 150 

I BILANCE (3000+4000+5000) 

 

0 150 
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Kopsavilkums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FD 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai 

darījuma apraksts 

Pārskata 

periodā 

izpilde 

A B 1 

 Ieņēmumi 150 

A12 Nenodoklu ieņēmumi 150 

A12.S130321 

Savas pašvaldības 

padotības iestādes, 

izņemot speciālās 

ekonomiskās zonas, ostu 

un brīvostu pārvaldes  

150 

 Izdevumi 250 

A25 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces, 

biroja preces un 

inventārs, periodika 

100 

A25.SPAR Pārējie sektori 100 

A25 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces, 

biroja preces, inventārs 

150 

A25.SPAR Pārējie sektori 150 

NP 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums 

vai darījuma apraksts 

 Pārskata 

periods  

A B 1 

 Ieņēmumi 150 

A12 Nenodoklu ieņēmumi 150 

A12.S130321 

Savas pašvaldības 

padotības iestādes, 

izņemot speciālās 

ekonomiskās zonas, 

ostu un brīvostu 

pārvaldes 

150 

 Izdevumi 150 

A25 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, 

preces, biroja preces, 

inventārs 

150 

A25.S130321 

Savas pašvaldības 

padotības iestādes, 

izņemot speciālās 

ekonomiskās zonas, 

ostu un brīvostu 

pārvaldes  

150 

Bilance 

Konta Nr. Posteņa nosaukums Pārskata perioda 

beigās 

Pārskata perioda 

sākumā  AKTĪVS 

2000 Apgrozāmie līdzekļi 150 250 

2300 Krājumi 0 100 

2600  Naudas līdzekļi 150 0+150 

I. BILANCE (1000+2000) 150 250 

  

Konta Nr. Posteņa nosaukums Pārskata perioda 

beigās 

Pārskata perioda 

sākumā  PASĪVS 

3000 Pašu kapitāls 150 250 

3510 Iepriekšēja gada budžeta izpildes rezultāts 100+150=250 0 

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 50-150=-100 100+150=250 

I BILANCE (3000+4000+5000) 

 

150 250 
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Konsolidācija 

 

 

 

 

 

 

 

 Konsolidētais pārskats 

 

Bilance 

Posteņa nosaukums Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

AKTĪVS 

Apgrozāmie līdzekļi 150 250 

Krājumi 0 100 

Naudas līdzekļi 150 0+150 

BILANCE (1000+2000) 150 250 

 

 

 

 

FD 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai 

darījuma apraksts 

Pārskata 

periodā 

izpilde 

A B 1 

 Ieņēmumi -150 

A12 Nenodoklu ieņēmumi -150 

A12.S130321 

Savas pašvaldības 

padotības iestādes, 

izņemot speciālās 

ekonomiskās zonas, ostu 

un brīvostu pārvaldes  

-150 

 Izdevumi -150 

A25 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces, 

biroja preces, inventārs 

-150 

A25.SPAR Pārējie sektori -150 

NP 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums 

vai darījuma apraksts 

 Pārskata 

periods  

A B 1 

 Ieņēmumi -150 

A12 Nenodoklu ieņēmumi -150 

A12.S130321 

Savas pašvaldības 

padotības iestādes, 

izņemot speciālās 

ekonomiskās zonas, 

ostu un brīvostu 

pārvaldes 

-150 

 Izdevumi -150 

A25 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, 

preces, biroja preces, 

inventārs 

-150 

A25.S130321 

Savas pašvaldības 

padotības iestādes, 

izņemot speciālās 

ekonomiskās zonas, 

ostu un brīvostu 

pārvaldes  

-150 

NP 

kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai 

darījuma apraksts 

 

Pārskata 

periods  

A B 1 

A12 Nenodoklu ieņēmumi 0 

A12.S130321 

Savas pašvaldības 

padotības iestādes, 

izņemot speciālās 

ekonomiskās zonas, ostu 

un brīvostu pārvaldes 

0 

A25 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces, 

biroja preces, inventārs 

0 

FD 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai 

darījuma apraksts 

Pārskata 

periodā 

izpilde 

A B 1 

A12 Nenodoklu ieņēmumi 0 

A12.S130321 

Savas pašvaldības 

padotības iestādes, 

izņemot speciālās 

ekonomiskās zonas, ostu 

un brīvostu pārvaldes  

0 

A25 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces, 

biroja preces, inventārs 

100 

A25.SPAR Pārējie sektori 100 

 NP 

ods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai 

darījuma apraksts 

 Pārskata 

periods  

A B 1 

A12 Nenodoklu ieņēmumi 0 

A12.S130321 

Savas pašvaldības 

padotības iestādes, 

izņemot speciālās 

ekonomiskās zonas, ostu 

un brīvostu pārvaldes 

0 

A25 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces, 

biroja preces, inventārs 

0 

A25.S130321 

Savas pašvaldības 

padotības iestādes, 

izņemot speciālās 

ekonomiskās zonas, ostu 

un brīvostu pārvaldes  

0 
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Posteņa nosaukums Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

PASĪVS 

Pašu kapitāls 150 250 

Iepriekšēja gada budžeta izpildes rezultāts 100+150=250 0 

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 50-150=-100 100+150=250 

BILANCE (3000+4000+5000) 

 

150 250 

 

Konsolidētajā pārskatā: 

 Bilancē konsolidāciju neveic (konsolidāciju bilancē veic tad, ja iegādātie krājumi nav 

izsniegti lietošanā); 

 NP pārskatā konsolidāciju veic, izslēdzot savstarpējās ieņēmumu un izdevumu pozīcijas 

sektorā S130321, jo veikts maksājums starp divām budžeta iestādēm (2600 konta kustība); 

 FD pārskatā konsolidāciju veic, lai nodrošinātu konsolidētā pārskata sagatavošanu kā 

vienas vienības pārskatu (MK 344 3.6). 

 

8.piemērs – Uzkrājumu par izdienas pensijām uzrādīšana gada pārskatā (Bilance, FD, NP, 

PK). 

Iepriekšējā pārskata periodā izveidoti uzkrājumi 5 500 000 euro, pārskata periodā uzkrājumi samazināti par 

procentu ieņēmumiem 20 000 euro, par izmaksātām pensijām 480 000 euro (iestādei, kura izmaksā izdienas 

pensijas) vai aplēšu izmaiņu rezultātā 480 000 euro (iestādei, kura neveic izdienas pensijas izmaksu). 

 

Bilance 

Konta Nr. Posteņa nosaukums Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākums 

 AKTĪVS 

4000 Uzkrājumi  5 000 000  5 500 000 

I. BILANCE (1000+2000)  5 000 000  5 500 000 

 

Ja iestāde neveic izdienas pensijas izmaksu: 

FD 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai 

darījuma apraksts 

Visaptve-

rošās 

piezīmes 

numurs 

Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata periodā 

izpilde 

t. sk. 

iepriekšējo 

periodu 

nebūtiskās 

kļūdas (+,–

) 

izpilde 

klasifi-

kācijas 

maiņa 

(+,–) 

būtisku 

kļūdu 

labojumi 

pārskata 

gadā 

kopā (3. + 

4. + 5.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 

A1  
Ieņēmumi (A11 līdz A19 

rindas summa) 
 500 000  0   0 

A18 Procentu ieņēmumi  20 000      

SPAR Pārējie sektori  20 000      

A19 
Pārējie ieņēmumi, kas nav 

klasificēti A11 līdz A18 rindā 
 480 000  0   0 

SPAR Pārējie sektori  480 000      

A2 
Izdevumi (A21 līdz A31 rindas 

summa) 
 0  

5 500 

000 
  5 500 000 

A31 
Pārējie izdevumi, kas nav 

klasificēti A21 līdz A30 rindā 
 0  

5 500 

000 
  5 500 000 
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FD 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai 

darījuma apraksts 

Visaptve-

rošās 

piezīmes 

numurs 

Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata periodā 

izpilde 

t. sk. 

iepriekšējo 

periodu 

nebūtiskās 

kļūdas (+,–

) 

izpilde 

klasifi-

kācijas 

maiņa 

(+,–) 

būtisku 

kļūdu 

labojumi 

pārskata 

gadā 

kopā (3. + 

4. + 5.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 

SPAR Pārējie sektori  0  
5 500 

000 
  5 500 000 

REZ Budžeta izpildes rezultāts (A + 

N1 + N2) 
 500 000  -5 500 000   -5 500 000 

 

Ja iestāde veic izdienas pensijas izmaksu: 

FD 

Kods/ 

piezīmes 

numurs 

Posteņa nosaukums vai 

darījuma apraksts 

Visaptve-

rošās 

piezīmes 

numurs 

Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata periodā 

izpilde 

t. sk. 
iepriekšējo 

periodu 

nebūtiskās 
kļūdas 

(+,–) 

izpilde 

klasifi-

kācijas 

maiņa 

(+,–) 

būtisku 

kļūdu 

labojumi 

pārskata 

gadā 

kopā (3. + 

4. + 5.) 

A B C 1 2 3 4 5 6 

A1  
Ieņēmumi (A11 līdz A19 

rindas summa) 
 20 000  0   0 

A18 Procentu ieņēmumi  20 000  0   0 

SPAR Pārējie sektori  20 000  0   0 

A19 
Pārējie ieņēmumi, kas nav 

klasificēti A11 līdz A18 rindā 
 0  0   0 

A2 
Izdevumi (A21 līdz A31 rindas 

summa) 
 0  5 500 000   5 500 000 

A31 
Pārējie izdevumi, kas nav 

klasificēti A21 līdz A30 rindā 
 0  5 500 000   5 500 000 

SPAR Pārējie sektori  0  5 500 000   5 500 000 

REZ Budžeta izpildes rezultāts (A + 

N1 + N2) 
 20 000  -5 500 000   -5 500 000 
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Finanšu pārskata strukturizētu skaidrojumu sagatavo atbilstoši Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu 

Nr. 344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 6.pielikumam.  

Finanšu pārskata posteņu skaidrojums 

Norāda informāciju par būtiskiem darījumiem, kas ietekmē izmaiņas, un citiem darījumiem. 

 

4.0.piezīme “Uzkrājumi” 

Būtiskums 50 000 euro un 10% 

Kontu 

gr. 

Kontu grupas 

nosaukums 

Pārskata perioda 

beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

Izmaiņas (+,-) 

absolūtajās vienībās % 

(1. – 2.) (3. / 2. * 100) 

A B 1 2 3  

4000 Uzkrājumi 5 000 000 5 500 000 -500 000 -9.09 

 

Ja iestāde neveic izdienas pensijas izmaksu: 

4.0.IZMK  

Kods 
Darījuma 

apraksts 

 Pārskata periodā 

perioda 

sākumā 

palielinājums  

(+) 

samazinājums (–) 

perioda beigās 

(7.+ 8.+ 9.+ 10.) 

paredzamās 

izdevumu 

atlīdzināšanas 

summa, kas 

atzīta aktīvos 

izveidoto 

uzkrājumu 

reverss 

izmantotās 

summas (par 

kurām 

samazināti 

uzkrājumi) 

A B 7 8 9 10 11 12 

CITI Citi uzkrājumi 5 500 000 0 -500 000 0 5 000 000 0 

Kopā 5 500 000 0 -500 000 0 5 000 000 0 

 

Ja iestāde veic izdienas pensijas izmaksu: 

4.0.IZMK  

Kods 
Darījuma 

apraksts 

 Pārskata periodā 

perioda 

sākumā 

palielinājums  

(+) 

samazinājums (–) 

perioda beigās 

(7.+ 8.+ 9.+ 

10.) 

paredzamās 

izdevumu 

atlīdzināšanas 

summa, kas 

atzīta aktīvos 

izveidoto 

uzkrājumu 

reverss 

izmantotās 

summas (par 

kurām 

samazināti 

uzkrājumi) 

A B 7 8 9 10 11 12 

CITI 
Citi 

uzkrājumi 
5 500 000 0 -20 000 -480 000 5 000 000 0 

Kopā 5 500 000 0 -20 000 -480 000 5 000 000 0 
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Ja iestāde neveic izdienas pensiju izmaksu: 

FD  

Būtiskums 50 000 EUR un 10% 

Kods Posteņa nosaukums 
Pārskata 

periodā 

Iepriekšējā 

pārskata periodā 

Izmaiņas (+,-) 

absolūtajās vienībās % 

(1.–2.) (1./2.*100) 

A B 1 2 3 4 

A18 Procentu ieņēmumi 20 000 0 20 000 100,00 

A19 

Pārējie ieņēmumi, kas 

nav klasificēti A11 līdz 

A18 rindā 

480 000  0 480 000 100,00  

A31 
Informācija par citiem 

izdevumiem  
0 5 500 000 - 5 500 000 -100,00  

 

Būtisko darījumu apraksts Summa 

Samazināti uzkrājumi xx. nozarē strādājošo izdienas pensijām aplēšu izmaiņu rezultātā 480 000 

Iepriekšējā pārskata gadā atzītie uzkrājumi xx. nozarē strādājošo izdienas pensijām aplēšu izmaiņu 

rezultātā 

-5 500 000 

 

Ja iestāde veic izdienas pensijas izmaksu: 

FD 

Būtiskums 50 000 EUR un 10% 

Kods Posteņa nosaukums 
Pārskata 

periodā 

Iepriekšējā 

pārskata periodā 

Izmaiņas (+,-) 

absolūtajās vienībās % 

(1.–2.) (1./2.*100) 

A B 1 2 3 4 

A18 Procentu ieņēmumi 20 000 0 20 000 100,00 

A19 

Pārējie ieņēmumi, kas 

nav klasificēti A11 līdz 

A18 rindā 

0  0 0 0  

A31 
Informācija par citiem 

izdevumiem  
0 5 500 000 - 5 500 000 -100,00  

 

Būtisko darījumu apraksts Summa 

Iepriekšējā pārskata gadā atzītie uzkrājumi xx. nozarē strādājošo izdienas pensijām aplēšu 

izmaiņu rezultātā 

-5 500 000 

 

Uzrāda abas iestādes – gan tā, kura veic izdienas pensiju izmaksu, gan tā, kura neveic: 

FD.A18 Procentu ieņēmumi 

Kods Darījuma apraksts Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata periodā 

A B 1 2 

PAR  Pārējie procentu ieņēmumi 20 000 0 
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Ja iestāde neveic izdienas pensijas izmaksu: 

FD.A19 Informācija par citiem ieņēmumiem 

Kods Darījuma apraksts Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata periodā 

A B 1 2 

A19.IEUN  Ieņēmumi no uzkrājumu norakstīšanas 480 000 0 

 

Uzrāda abas iestādes – gan tā, kura veic izdienas pensiju izmaksu, gan tā, kura neveic: 

FD.A31 Informācija par citiem izdevumiem 

Kods Darījuma apraksts Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata periodā 

A B 1 2 

IUKV Izdevumi uzkrājumu veidošanai 0 5 500 000 
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2.pielikums “Institucionālo sektoru piemērošana” 

Šīs klasifikācijas pozīcijas piemēro, klasificējot darījuma partneri no katras iestādes pozīcijas vispārējās 

valdības struktūrā (MK 1456). 

Kods Nosaukums Skaidrojums 

S130111 Sava ministrija vai centrālā valsts 

iestāde 

Šo sektoru norāda padotības iestādes, klasificējot darījumus ar iestādi, kas 

veic konsolidāciju – ministriju vai centrālo valsts iestādi. 

S130121 Savas ministrijas vai centrālās valsts 

iestādes padotības iestādes (izņemot 

no valsts budžeta daļēji finansētas 

atvasinātas publiskas personas, 

budžeta nefinansētas iestādes, 

publiskos nodibinājumus) 

Šo sektoru norāda iestāde, kas veic konsolidāciju, vai padotības iestādes, 

klasificējot darījumus ar vienas nozares padotības iestādēm – budžeta 

iestādēm, izņemot S130151, S130161 un S130171 sektorā klasificētām 

iestādēm. 

 

S130311 Sava pašvaldība Šo sektoru norāda padotības iestādes, klasificējot darījumus ar iestādi, kas 

veic konsolidāciju – pašvaldību. 

S130321 Savas pašvaldības padotības 

iestādes, izņemot speciālās 

ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu 

pārvaldes 

Šo sektoru norāda iestāde, kas veic konsolidāciju, vai padotības iestādes, 

klasificējot darījumus ar vienas pašvaldības padotības iestādēm. 

 

S130151 Savas ministrijas vai centrālās valsts 

iestādes padotībā esošās budžeta 

nefinansētas iestādes 

Šo sektoru norāda iestāde, kas veic konsolidāciju, vai padotības iestādes, 

klasificējot darījumus ar vienas nozares padotības iestādēm – budžeta 

nefinansētām iestādēm. 

 

S130161 Savas ministrijas vai centrālās valsts 

iestādes padotībā esošās no valsts 

budžeta daļēji finansētas atvasinātas 

publiskas personas, izņemot 

speciālās ekonomiskās zonas, ostu 

un brīvostu pārvaldes 

Šo sektoru norāda iestāde, kas veic konsolidāciju, vai padotības iestādes, 

klasificējot darījumus ar vienas nozares padotības iestādēm – no valsts 

budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām. 

 

S130171 Savas ministrijas vai centrālās valsts 

iestādes padotībā esošie publiskie 

nodibinājumi 

Šo sektoru norāda iestāde, kas veic konsolidāciju, vai padotības iestādes, 

klasificējot darījumus ar vienas nozares padotības iestādēm – publiskajiem 

nodibinājumiem. 

 

S130190 Valsts budžets Šo sektoru norāda iestāde, klasificējot savstarpējos darījumus: 

- ar Valsts kasi, reģ.Nr. 90000050138 (ePārskatos – Valsts kase (ikgadējais)) 

par valsts budžeta finanšu uzskaites kontu atlikumiem un darījumiem vai 

darījumiem ar valsts budžetu (piemēram, aizņēmumi no valsts budžeta, 

procentu maksājumi valsts budžetam u.c.); 

- ar Valsts ieņēmumu dienestu, reģ.Nr. 90000010008 (ePārskatos – Valsts 

ieņēmumu dienests (ikgadējais)) par VID administrētajiem nodokļiem 

nodevām un citiem maksajumiem valsts budžetā 

* Jautājumus par institucionālā sektora klasifikācijas kodu pielietojumu lūdzam sūtīt uz  

fiskalie.dati@fm.gov.lv 
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