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Normatīvo aktu regulējums 

  

 Par Latvijas tiesu institūcijās notiekošajām tiesvedībām: 

 
 grāmatvedības uzskaitē  atzīst uzkrājumus  vai iespējamās 

saistības. 

 
Kritēriji uzkrājumu veidošanai (MK Nr.1486 129.p.): 

 

 budžeta iestādei ir pašreizējs pienākums (juridisks vai prakses 

radīts), kuru izraisījis pagātnes notikums; 

 

 ir ticams, ka šā pienākuma izpildei būs nepieciešams resursu 

izlietojums; 

 

 pienākuma izpildei nepieciešamās summas var ticami novērtēt. 
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Informācija par tiesvedībām ārvalstu vai 

starptautiskajās tiesu institūcijās 

Par ārvalstu vai starptautiskajās tiesu institūcijās notiekošajām 

tiesvedībām atklāj visu informāciju.  

 

Gada pārskatā atklāj informāciju par valstij aktuālajiem tiesas procesiem, 

lai pārskata lietotājiem sniegtu pilnīgu informāciju par paredzamajiem 

nākotnes notikumiem, būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem. 

 

Gada pārskatā atklāj: 

 prasības būtību;  

 tiesvedības procesa statusu;  

 prasījuma summu;  

 budžeta līdzekļu pieprasījuma apjomu un gadu. 
(MK noteikumu  Nr.1115 59.6.5 punkts) 
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Atbildīgās iestādes atbilstoši normatīvajiem 

aktiem 

Par starptautiskajos līgumos paredzēto saistību izpildi atbildīgs ir Ministru 

kabinets.  

 

Latvijas Republikas pārstāvību starptautiskās tiesās nodrošina: 

 

 Tieslietu ministrija – Eiropas Savienības Tiesā un Eiropas Brīvās 

tirdzniecības asociācijas tiesā; 

 Ministru kabineta pilnvarots Pārstāvis (Ārlietu ministrija) – Eiropas 

Cilvēktiesību tiesā; 

 Valsts kanceleja – starptautiskajos ieguldījumu strīdos. 
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Grāmatvedības datu salīdzināšanās ar valsts reģistriem 

 

 
 

 



Normatīvo aktu regulējums 

Budžeta finansētas institūcijas (Likuma par budžetu un finanšu 

vadību izpratnē) un no pašvaldību budžeta finansētas iestādes un 

daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, visi pilnīgi vai daļēji 

tieši no pašvaldību budžeta finansēti komersanti, biedrības vai 

nodibinājumi, veicot inventarizāciju,  

 

salīdzina datus par to īpašumā vai valdījumā esošiem nekustamā 

īpašuma objektiem ar attiecīgu valsts reģistru aktualizētiem 

datiem. (MK noteikumi Nr.585 49.1 ) 
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Valsts reģistri 

• Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma 

• Valsts Zemes dienests 

Zeme un būves, izņemot 
transporta būves 

• Meža valsts reģistrs 

• Valsts meža dienests 
Mežaudzes 

• Pašvaldību ceļu un ielu reģistrs 

• VAS «Latvijas Valsts ceļi» 
Transporta būves 

• Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs 

• Ceļu satiksmes drošības direkcija 

• Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvā sistēma 

• Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra 

Transportlīdzekļi 

• Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts 

• Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 

Vēstures un kultūras 
pieminekļi 

• Latvijas derīgo izrakteņu atradņu reģistrs 

• Valsts Ģeoloģiskā dienesta Informācijas sistēma 

• Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 
Pazemes aktīvi 
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Mežaudžu uzskaite saskaņā ar gada slēguma 

inventarizācijas rezultātiem 

 

Veicot gada slēguma inventarizāciju, budžeta iestāde: 

 pārbauda aktīva stāvokli un citus rādītājus;  

 salīdzina grāmatvedības uzskaites datus ar valsts reģistriem par katras 

mežaudzes platību; 

 izvērtē bilances postenī “Rezerves” ietvertās mežaudžu sākotnējās vērtības 

pamatojumu. 
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Mežaudžu uzskaite saskaņā ar gada slēguma 

inventarizācijas rezultātiem (2) 
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Gada pārskatā attiecīgā bilances posteņa 

skaidrojumā atklāj informāciju par 

būtiskiem darījumiem, kā arī kļūdu 

labojumiem 

Inventarizācijas 
komisija pēc datu 
salīdzināšanas ar 

valsts reģistru 
konstatē 

platība atbilst 

grāmatvedības 
uzskaitē izmaiņas 

neveic 

platība atšķiras 



Mežaudžu uzskaite saskaņā ar gada slēguma 

inventarizācijas rezultātiem (3) 

 

Platība atšķiras 

Nav veikta 
saimnieciskā 

darbība 

izvērtē izmaiņu pamatojumu, 
grāmatvedības uzskaitē reģistrē tikai 
analītiskās informācijas izmaiņas 
(platību), bet saglabā esošo 
uzskaites vērtību (ja sākotnējā 
inventarizācija ir veikta) vai 
uzskaita tikai daudzuma vienībās (ja 
sākotnējā inventarizācija nav veikta) 

Ir veikta 
saimnieciskā 

darbība 

esošo mežaudzi izslēdz no 
uzskaites un sākotnēji atzīst 
jaunu mežaudzi ar aktuālo 
platību un aktuālo Meža 
valsts reģistrā norādīto pilno 
vērtību 

pēc Meža likumā noteiktās 
mežaudzes sākotnējās 
inventarizācijas to atzīst 
uzskaitē atbilstoši izziņā par 
mežaudzes novērtēšanu 
norādītai informācijai 
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Zemes uzskaite pārskata gadā un saskaņā ar gada slēguma 

inventarizācijas rezultātiem  2017.gadā un 2018.gadā (1) 

 

Budžeta iestādes iekšējos normatīvos aktos nosaka: 

 Inventarizācijas kārtību: 

 inventarizācijas termiņu un komisijas sastāvu; 

 inventarizācijas komisijas veicamās pārbaudes (kadastra 

numurs, platība, citi dati pēc nepieciešamības); 

 Grāmatvedības uzskaites kārtību: 

 būtiskuma līmeni korekciju veikšanai; 

 grāmatojumus; 

 attaisnojuma dokumentus. 
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Zemes uzskaite pārskata gadā un saskaņā ar gada slēguma 

inventarizācijas rezultātiem  2017.gadā un 2018.gadā (2) 

 

Izmaiņas grāmatvedības uzskaitē atbilstoši zemes sākotnējās atzīšanas 

vērtības veidam: 
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Iegādes izmaksu vērtība 

• platību precizē 

• vērtību nemaina 

Patiesā vērtība 

• platību precizē 

• vērtību nemaina 

Kadastrālā vērtība 

• platību precizē 

• vērtību aktualizē 



Zemes uzskaite pārskata gadā un saskaņā ar gada slēguma 

inventarizācijas rezultātiem  2017.gadā un 2018.gadā (3) 

 

Veicot gada slēguma inventarizāciju, budžeta iestāde: 

 pārbauda aktīva stāvokli un citus rādītājus;  

 salīdzina grāmatvedības uzskaites datus ar Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. 
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Kadastrālā vērtībā sākotnēji atzītas zemes uzskaite 

Inventarizācijas aktā norāda inventarizācijas komisijas lēmumu un iestādes 

vadītāja norādījumus veicamām darbībām grāmatvedības uzskaitē 



Zemes uzskaite pārskata gadā un saskaņā ar gada slēguma 

inventarizācijas rezultātiem  2017.gadā un 2018.gadā (4) 

Inventarizācijas komisija 
pēc datu salīdzināšanas ar 
valsts reģistru konstatē: 

platība atbilst  

grāmatvedības 
uzskaitē 

izmaiņas nav 
jāveic 

platība 
atšķiras  

zemes vienība nav atzīta 
grāmatvedības uzskaitē, 
bet valsts reģistrā uzrādīta 
kā piekrītoša budžeta 
iestādei 

reģistra datu 
precizēšana 

atzīst uzskaitē ar 
aktuālo platību un 
aktuālo 
kadastrālo vērtību 

zemes vienība saskaņā ar 
Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas 
sistēmas datiem nav budžeta 
iestādes īpašumā (nepiekrīt) 

reģistra datu 
precizēšana 

izslēdz no 
uzskaites 
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Zemes uzskaite pārskata gadā un saskaņā ar gada slēguma 

inventarizācijas rezultātiem  2017.gadā un 2018.gadā (5) 
 

platība atšķiras  

grāmatvedības uzskaitē 
veic izmaiņas atbilstoši 
budžeta iestādes 
grāmatvedības uzskaites 
kārtībā noteiktajam 

ja izmaiņas jāveic, zemes 
vienības uzskaites vērtību 
palielina vai samazina 
atbilstoši aktuālai 
kadastrālai vērtībai un 
precizē analītisko 
informāciju – platību 

ja izmaiņas nav jāveic, 
grāmatvedības uzskaitē 
saglabā pēdējo noteikto 
kadastrālo vērtību un 
platību 
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Attaisnojuma dokumenti transfertu uzskaitē 
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Normatīvo aktu regulējums 
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Vispārējās tiesību normas 

 Likums par 
grāmatvedību 

 MK Nr. 585 

MK Nr. 584 

 

Speciālās tiesību normas 

Likums par budžetu un 
finanšu vadību (LBFV) 

MK Nr. 1486: 

Ieņēmumu/izdevumu 
atzīšana 

 

Ieņēmumu/izdevumi 
saskaņoti iestādē 

 

Transfertu uzskaite 
Ieņēmumu/izdevumi 
saskaņoti vispārējās 

valdības sektora 
struktūru starpā 



Vispārējās tiesību normas  

Ministru kabineta  noteikumi Nr. 585 
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Pēc pārskata gada beigām - laika posmā 

 

 

  

līdz gada pārskata parakstīšanas 

datumam –  

 

grāmatvedības reģistros var iegrāmatot 

attaisnojuma dokumentus, kas attiecas 

uz šo pašu pārskata gadu, bet saņemti, 

izsniegti vai sagatavoti pēc pārskata 

gada beigu dienas. (MK Nr.585 24.1 punkts) 

 

 

 

neattiecas uz transfertu uzskaiti,  

jo pastāv speciālā norma 

Iekšējie 
attaisnojuma 
dokumenti 

Uzkrāto 
saistību 
aprēķins 

Nolietojuma 
aprēķins 

Vērtības 
samazinājuma 

izvērtēšana 

Uzkrājumu 
paredzamajām 

saistībām 
izveidošana 

Šaubīgo 
debitoru 

izvērtēšana 



Attaisnojuma dokumenti (1) 
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Ieraksti grāmatvedības reģistros izdarāmi, pamatojoties uz attaisnojuma 

dokumentiem: (MK noteikumu Nr. 585. 10.punkts) 

 

 Iekšējie attaisnojuma dokumenti (piemēram, grāmatvedības izziņa); 

 

 Ārējie attaisnojuma dokumenti (piemēram, rēķini, pavadzīmes, kvītis, 

čeki u.c.); 

 

 Par ārēju attaisnojuma dokumentu uzskatāms dokuments, kas 

sastādīts citā uzņēmumā, kā arī tāds dokuments, kas sastādīts pašu 

uzņēmumā iesniegšanai citam uzņēmumam. Visi pārējie attaisnojuma 

dokumenti uzskatāmi par uzņēmuma iekšējiem attaisnojuma 

dokumentiem. (Likums par Grāmatvedību 7.pants) 



Attaisnojuma dokumenti (2) 
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Attaisnojuma dokuments ir dokuments, kurš apliecina saimnieciskā 

darījuma esamību un kurā ietverti vismaz šādi dokumenta rekvizīti: 

 dokumenta autora nosaukums 

 dokumenta datums 

 juridiskā adrese  

 dokumenta autora reģistrācijas numurs 

 dokumenta veida nosaukums 

 dokumenta reģistrācijas numurs 

 paraksts 



Procesa organizācijas nepilnības, kas saistītas ar 

transfertiem 
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Jāatbild uz jautājumiem: 

Kas ir attaisnojuma dokuments? 

Kad sagatavo attaisnojuma dokumentu? 

Kā notiek savstarpēja informācijas apmaiņa starp darījuma 

partneriem? 

Kas ir noteikts speciālos tiesību aktos par ieņēmumu un izdevumu 

atzīšanas dienu?  

 

 

Savstarpējo atlikumu salīdzināšana uz 31.12. ir inventarizācijas process 



Katra rīcība ved pie rezultāta 
(Ošo) 
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